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E D I T A L 

 

 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação stricto sensu, nível Mestrado 

Profissional em Tecnologia da Energia, ouvida a Gerência Setorial de Pós-Graduação e 

Pesquisa da POLI/UPE e o Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa da Escola 

Politécnica de Pernambuco, no uso de suas atribuições e de acordo com o estabelecido na 

Resolução CEPE nº 033/2008, torna público o presente Edital, que estabelece as normas 

específicas para o Exame de Seleção e Admissão de alunos Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia da Energia para o primeiro semestre de 2015. 

 

 

1 – Da inscrição:  

 

1.1 - Exige-se do candidato à comprovação do término dos cursos de graduação em 

Engenharia, Geologia, Física, Química, Matemática, e Agronomia, devidamente 

reconhecidos pelo MEC. A aceitação da inscrição de candidatos de outras áreas será 

decidida pelo colegiado em reunião específica para este fim. Aceita-se declaração do último 

semestre do curso de graduação, mas que apresente comprovação de término do curso no 

momento de sua admissão no Mestrado.  

 

1.2 - A inscrição deverá ser feita pessoalmente na secretaria do Mestrado, ou via correios 

com aviso de recebimento. Não será aceita inscrição por e-mail ou fax.  

 

1.3 - O período de inscrição será de 06 de outubro a 28 de novembro de 2014, no horário 

das 14:00h   às   18:00h   na  secretaria do programa de pós-graduação em Tecnologia da 

Energia, Térreo do Bloco C   da   Escola Politécnica de Pernambuco - Rua Benfica, 455- 

Madalena – Recife-PE . 

 

 

2 – Da documentação exigida para inscrição no Exame de Seleção e Admissão:  

 

2.1 – Os formulários estão disponíveis na página do mestrado (http://www.ppte.poli.br) ou 

na secretaria do programa de pós-graduação em Tecnologia da Energia. A relação de 

documentos exigida está descrita a seguir:  

 

 Formulário de inscrição (http://www.ppte.poli.br) devidamente preenchido;  

 02 (duas fotos 3x4);  

http://www.ppte.poli.br/


 Cópia do documento de Identidade e do CPF ou do registro nacional de estrangeiro, 

para os     candidatos estrangeiros;  

 Históricos Escolares de graduação e pós-graduação, quando for o caso;  

 Curriculum Lattes (www.cnpq.br) atualizado e impresso, com documentação 

comprobatória;  

 Cópia autenticada dos diplomas de curso superior. Para alunos no último semestre 

do curso é     suficiente uma declaração da instituição atestando que, se aprovado 

nas disciplinas em que     está matriculado, o aluno colará grau antes de agosto de 

2014;  

 02 (duas) cartas de recomendação em formulário específico 

(http://www.ppte.poli.br) de professores ou pesquisadores com quem tenha 

estudado ou trabalhado;  

 Pré-projeto da dissertação, vinculada a uma das linhas de pesquisa do programa. 

Este pré-projeto deverá ser realizado junto com um professor do programa. 

 Prova que está em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de o 

candidato ser brasileiro;  

 Declaração da IES de origem, atestando a inclusão do candidato em programa 

institucional de capacitação docente e técnico, se for o caso;  

 

2.2 – A secretaria não irá conferir a entrega da documentação dos candidatos no ato da 

inscrição, no entanto, fica a cargo do candidato a entrega da documentação correta.  

 

2.3 – Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que concorda integralmente com as 

disposições contidas no presente Edital.  

 

3 – Custos:          

 

3.1. De acordo com o Decreto Estadual n° 36.815 de 18 julho de 2011 ficou instituída a 

gratuidade das taxas de matrícula e de mensalidade, dos cursos Stricto Sensu da UPE. 

 

4 – Do Exame de Seleção e Admissão:  

 

O processo de seleção e admissão será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão 

designada pelo Colegiado do Curso e constará das seguintes etapas:  

 

a) Inscrição.   

 

b) Homologação da Inscrição 

 

c) Realização da prova de Inglês.  

 

d) Realização da prova específica (Eliminatória). Maiores informações sobre as provas 

estão no site: http://www.ppte.poli.br. 

 

e) Análise do pré-projeto de dissertação. O resultado da análise será o conceito de 

aprovado ou não aprovado (Eliminatória). 

http://www.ppte.poli.br/
http://www.ppte.poli.br/


 

f) Homologação e divulgação do resultado.  Somente serão aprovados os candidatos 

que foram aprovados na prova especifica e no pré-projeto. A classificação dos 

alunos será realizada segundo o eixo temático escolhido pelo candidato. 

 

g) Apresentação de recursos. 

 

h) Realização da matrícula para o semestre 2015.1 

 

 

5 – Dos prazos e da tramitação do resultado para o Exame de Seleção:  

 

Datas e etapas do processo de seleção e admissão: 

 

Data e hora Etapa 

06 de outubro a 28 de novembro de 2014 (14:00 às 

18:00) 

a) Inscrição. 

01 a 03 de dezembro de 2014 b) Homologação da Inscrição 

04 de dezembro de 2014 c) Realização da prova de Inglês. 

05 de dezembro de  2014 d) Realização da prova específica. 

08 a 12 de dezembro e) Análise do pré-projeto de dissertação. 

15 de dezembro de 2014 f) Homologação e Divulgação do 

resultado. 

Até 48 horas após a data de divulgação do resultado. g) Apresentação de Recursos. 

Fevereiro de 2015 (data a ser divulgada no site 

www.ppte.poli.br)  

h) Matrícula. 

Observação: O curso terá início no primeiro semestre de 2015 segundo calendário 

acadêmico da UPE. 

 

 

6 – Da divulgação dos resultados:  

 

6.1 - O resultado da Seleção ao Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia 

será divulgado até o dia 15 de dezembro de 2014 por meio de documento oficial da 

Comissão de Seleção e Admissão, nas dependências da Secretaria do Mestrado e no site 

http://www.ppte.poli.br.  

 

6.2  -  A  relação   dos   candidatos  aprovados na prova especifica e no pré-projeto será 

divulgada apresentando apenas a classificação dos aprovados  para cada eixo temático 

segundo a nota da prova especifica. O preenchimento das vagas será realizado segundo as 

disposições do item 8. 



 

6.3 - Se o resultado previsto não for publicado na data definida no item 5, a Comissão de 

Seleção se reserva à prerrogativa de definir e divulgar nova data para o anúncio dos 

resultados.  

 

7 – Da Classificação:  

 

A admissão ao Curso dependerá, além da aprovação, da classificação do candidato em 

número correspondente à quantidade de vagas oferecidas.  

 

8 – Do número de vagas:  

 

8.1 - Serão oferecidas 20 vagas para o curso de Mestrado. As vagas serão preenchidas 

segundo o número máximo de alunos que poderão ser orientados por cada professor para o 

semestre 2014.2, assim: 

 

 

 

Linha de Pesquisa Eixo Temático Professor 
N° de 

vagas 

Tecnologia e Modelagem de 

Sistemas Energéticos 
Energia Solar 

Luis Arturo Gómez Malagón 1 

Kenia carvalho Mendes 1 

Energia Térmica 

Alcides Codeceira Neto 4 

Eduardo César de Miranda 

Loureiro 

1 

Jornandes Dias da Silva 1 

Sérgio Peres Ramos da Silva 4 

Pedro Anselmo Filho 2 

Energia Nuclear 

Lazara Silveira Castrillo 1 

Eliane Valentim Honorato 1 

Eudice Correia Vilela 2 

Planejamento e Operação de 

Sistemas Energéticos 
Planejamento 

Energético 

Eduardo Henrique Diniz 

Fittipaldi 

1 

Eduardo Aguiar Sodré 1 

 

8.2 - A Escola Politécnica de Pernambuco se reserva o direito de cancelar o curso se não 

forem preenchidas as vagas oferecidas. 

 

 

9 – Corpo docente do Programa:  

 

Docentes:  
 

Alcides Codeceira Neto,   PhD.,    Cranfield   University,    UK,   2000   - POLI/UPE 

 

Eduardo César de Miranda Loureiro, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2002 - 

POLI/UPE 



 

Eduardo de Aguiar Sodré, DSc., Universidade Federal de Campina Grande, 2006 - 

POLI/UPE 

 

Eduardo Henrique Diniz Fittipaldi, DSc, Universidade Federal de Pernambuco, 2005 – 

POLI/UPE 

 

Eliane Valentim Honorato, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2002 - CRCN  

 

Êudice Correia Vilela, DSc., Universidade de São Paulo, 1996 – CRCN.  

 

Fernando Roberto de Andrade Lima, DSc., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1990 – 

CRCN.  

 

José Bione de Melo Filho, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2006 - POLI/UPE 

 

Jornandes Dias da Silva, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2003 - POLI/UPE 

 

Kenia Carvalho Mendes, DSc., Universidade Federal da Paraíba,, 2000 - POLI/UPE 

 

Lázara Silveira Castrillo, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2003 - POLI/UPE 

 

Luis Arturo Gómez Malagón, DSc., Universidade Federal de Pernambuco, 2008 - 

POLI/UPE 

 

Marcílio André Félix Feitosa, DSc, Universidade Federal de Pernambuco, 2009 – 

POLI/UPE 

 

Pedro Anselmo Filho, PhD., University of Cambridge, 2009 - POLI/UPE 

 

Sérgio Peres Ramos da Silva, PhD., University of Florida, 1997 - POLI/UPE 

 

 

10 – Linhas de Pesquisa do Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia:  

 

O Mestrado em Tecnologia da Energia conta com uma área de concentração em 

Planejamento Energético e duas linhas de pesquisa assim: 

Linha 1 - Tecnologia e Modelagem em Sistemas Energéticos: Energia solar, térmica, 

nuclear e automação de sistemas energéticos 

Linha 2 - Planejamento e Operações de Sistemas Energéticos. 

 

 

11 – Dos recursos:  

 

11.1 - Recursos deverão ser apresentados ao Colegiado do Mestrado, devidamente 

formalizados, observando o prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas após a 

divulgação do resultado final.  



 

11.2 – Os alunos não selecionados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da  divulgação  

do resultado final, para a retirada dos documentos apresentados. Após esse prazo tais 

documentos serão incinerados.  

 

 

12 – Dos Casos omissos: 

 

O Colegiado do Mestrado em Tecnologia da Energia decidirá sobre os casos omissos neste 

edital.  

 

 

 

Recife, 06 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

Prof. José Roberto de Souza Cavalcanti 

Diretor da POLI/UPE 

 

 


