
 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

CELSO SUCKOW DA FONSECA 
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS 
 

Edital nº 03/2016 

 

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
- CEFET/RJ, no uso de suas atribuições e considerando o Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção e Sistemas, torna pública a 
abertura de processo seletivo, com vista a inscrições destinadas a selecionar 11 
candidatos para ingresso no 3º Trimestre de 2016 no Curso de Doutorado em 
Engenharia de Produção e Sistemas, aprovado para ser oferecido no Campus Maracanã 
do CEFET/RJ, localizado na Av. Maracanã, 229 - Maracanã – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20271-110, por meio deste Edital, mediante as seguintes normas sob a 
condução/supervisão da Comissão de Seleção. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

I.1 Os candidatos deverão possuir curso superior completo reconhecido pelo MEC, nos 
termos da legislação vigente, bem como formação em nível de Mestrado em curso 
reconhecido. Os diplomas expedidos por instituições estrangeiras deverão ser 
reconhecidos na forma da Lei. 

I.2 O curso será ministrado de acordo com o calendário acadêmico anual da Diretoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (DIPPG), no Campus Maracanã do CEFET/RJ, localizado no 
endereço indicado no preâmbulo do presente Edital, em quaisquer dos três turnos de 
funcionamento regular da instituição. 

I.3 O presente processo seletivo terá validade para a turma a ser instituída no terceiro 
trimestre letivo de 2016. 

I.4 As datas, horários e cronograma do presente processo seletivo encontram-se 
explicitados no Anexo I, sem prejuízo das disposições adiante especificadas. 

I.5 O candidato que apresentar documentação incompleta, rasurada, indevidamente 
preenchida, que prestar informações incorretas ou falsas invalidará sua inscrição e será 
eliminado do processo seletivo ou durante a matrícula. 

 

 



II. DAS VAGAS OFERECIDAS E DO SEU PREENCHIMENTO 

 

II.1 Serão oferecidas um total de 11 vagas distribuídas entre os docentes, conforme 
Tabela 1, no Anexo II. 

II.2 O preenchimento das vagas do curso obedecerá, rigorosamente, à classificação 
divulgada no Resultado Final. 

II.3 O CEFET/RJ reserva-se ao direito de não preencher todas as vagas previstas neste 
Edital em razão de o número de classificados ser menor que o número de vagas ou no 
caso de desistência na fase de Matrícula dos Reclassificados. 

 

III. DAS INSCRIÇÕES 

 

III.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das 
condições do processo seletivo, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas 
legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

III.2 O período de inscrição será de 13/06/2016 a 08/07/2016, de 09:00 às17:00horas. 

III.3 As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração simples com 
firma reconhecida em Cartório até o último dia de inscrição, na Secretaria do Campus 
Maracanã do CEFET/RJ, localizado na Av. Maracanã, 229, Bloco E, 5º andar, das 
09:00 às 17:00 h (horário de Brasília), de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. 

III.4 No ato da inscrição o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar: 

a) ficha de inscrição, devidamente preenchida, cujo modelo pode ser encontrado no 
Anexo III deste Edital; 

b) 3 (três) fotos 3x4 recentes, iguais e não digitalizadas; 
c) Diploma do curso superior. 
d) Comprovante de conclusão de Mestrado.  
e) Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br/), com documentação anexada para 

comprovação da pontuação da Prova de Currículos para ingresso no doutorado, 
conforme item IV. 

f) Três cópias do Projeto de Pesquisa, estruturado de acordo com a descrição 
presente no Anexo V.  

g) caso a inscrição seja feita por procuração, o Procurador deverá apresentar cópia 
da sua Identidade; 

III.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

III.6 O CEFET/RJ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 
fatores de ordem técnica que impossibilitem o seu recebimento. 

 

 



IV – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

IV.1 O processo seletivo dos candidatos será composto por duas provas: 

a) Prova de currículo - constituirá do julgamento da produção acadêmica 
qualificada do candidato por meio do Currículo Lattes e comprovantes das 
publicações, apresentados no ato da inscrição. A nota da Prova de currículo 
seguirá as pontuações relacionadas no Anexo IV e será entre 0,0 e 10,0 pontos. 

b) Defesa do projeto de pesquisa – constituirá na avaliação do projeto de pesquisa 
redigido e na arguição do mesmo perante a banca avaliadora. O candidato 
deverá se apresentar no dia e horários marcados previamente e divulgados na 
secretaria e no sítio do programa para a arguição do Projeto de Pesquisa 
portando documento de identidade. A banca atribuir uma nota entre 0,0 e 10,0 
pontos para o projeto de pesquisa. Serão levados em conta a aderência do 
projeto às linhas de pesquisa do programa, o referencial teórico apresentado, a 
exequibilidade do projeto, a organização do texto e a consistência metodológica.  

IV.2 A nota final do candidato será composta pela soma das notas da Prova de currículo 
e a nota final do projeto de pesquisa. 

IV.3 Serão eliminados os candidatos com nota final inferior a 8,0 pontos. 

IV.4 Serão selecionados os candidatos que totalizarem maior nota por orientador 
declarado no ato de inscrição. Estarão aprovados aqueles com maior nota e que 
preencham o número de vagas disponibilizadas pelos orientadores. A Comissão de 
Seleção poderá propor a realocação de candidatos entre os orientadores, dentro da 
mesma Linha de Pesquisa, caso julgue conveniente. Esta medida só será concretizada se 
contar com a aceitação dos candidatos envolvidos e dos orientadores propostos. 

IV.5 Serão selecionados para a etapa de Matrícula, conforme o item II.I, os candidatos 
classificados ao final do processo seletivo, condicionados ao número de vagas por 
docente, de acordo com o Anexo II. 

IV.6 O desempate, caso ocorra igualdade de pontuação entre os candidatos nas etapas 
de Matrícula ou Matrícula de Reclassificados, se dará atribuindo a melhor colocação ao 
candidato cuja obtenção do título de mestre exigido seja mais recente. 

 

V - DOS RESULTADOS 

 

V.1 No dia 14/07/2016, a partir das 19:00 horas, será divulgada a Homologação da 
Inscrição do processo de seleção de corpo discente para curso de doutorado em 
Engenharia de Produção e Sistemas no endereço eletrônico http://pppro.cefet-rj.br e na 
secretaria do programa. 

V.2 No dia 29/07/2016 a partir das 19:00 horas, será divulgado o Resultado Final, no 
endereço eletrônico http://pppro.cefet-rj.br e na secretaria do programa. 



V.6 O Resultado de Reclassificação será divulgado a partir das19:00 horas, 7 (sete) dias 
após o último dia de Matrícula, segundo calendário da DIPPG no endereço eletrônico 
http://dippg.cefet-rj.br , consideradas as desistências na etapa de Matrícula. 

 

VI - DA BANCA EXAMINADORA 

 

VI.1 A Banca Examinadora deverá ser composta por 7 (sete) membros, sendo 5 (cinco) 
membros efetivos e 2 (dois) suplentes.  

VI.2 Ficam impedidos de participar da Banca Examinadora parentes e afins do 
candidato até o terceiro grau, como cônjuge ou companheiro. 

VI.3 A composição da banca será divulgada ao término das inscrições. Os candidatos 
poderão solicitar impugnação da banca, até 24 horas após a divulgação, com base no 
item VI.2.  

VI.4 Em caso de acolhimento da impugnação, nova banca será indicada em até 48 
horas. 

 

VII - DOS RECURSOS 

 

VII.1 Será admitido recurso por escrito somente quanto à pontuação atribuída no 
processo seletivo. 

VII.2 Os recursos devem ser dirigidos à Banca Examinadora e interpostos à secretaria 
da DIPPG no Campus Maracanã do CEFET/RJ, situada à Av. Maracanã 229, Bloco E, 
5º Andar: 

VII.3 O recurso deve ser interposto no dia 28/07/2016 das 09:00 às 19:00 horas, com 
resultado divulgado a partir das 19:00 horas do dia 29/07/2016 em http://pppro.cefet-
rj.br. 

VII.4 A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões. 

VII.5 Serão indeferidos os Recursos sem fundamentação ou intempestivos e aqueles 
interpostos por meio que não o especificado nesse Edital, no inciso VII.2. 

 

VIII - DA MATRÍCULA 

 

VIII.1 A matrícula será realizada pelo próprio candidato, ou por seu Procurador Legal, 
na secretaria do DIPPG no Campus Maracanã do CEFET/RJ, situada à Av. Maracanã 



229, Bloco E, 5º Andar, telefone (21) 2566-3179, das 09:00 às 19:00, conforme 
calendário letivo para o ano de 2016; 

VIII.2 No ato da matrícula o candidato classificado deverá apresentar juntamente com a 
ficha de matrícula preenchida, os seguintes documentos: 

a) Termo de Compromisso, declarando-se ciente do Regulamento e das normas 
para funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do CEFET/RJ e 
do programa, disponível no Anexo VI deste edital; 

b) Diploma de curso superior 
c) original e cópia de um documento de Identidade; 
d) original e cópia do CPF; 
e) comprovante original da titulação exigida no item I.2 acompanhado de cópia 

(frente e verso) ou, declaração original com data da obtenção do título de mestre; 
f) original e cópia do histórico escolar do curso de mestrado; 
g) Título de Eleitor acompanhado do comprovante de quitação eleitoral; 
h) Certificado de Reservista para os alunos do sexo masculino. 

VIII.3 Será considerado desistente, e portanto perderá o direito à vaga, o candidato 
classificado que não efetivar a matrícula no prazo estabelecido no item VIII.1. 

VIII.4 Apurada a desistência no evento da matrícula, serão convocados para ocupar as 
vagas em aberto, os candidatos imediatamente subsequentes ao último aluno 
classificado da lista de aprovados. 

 

IX. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

IX.1  Caso ocorra algum tipo de problema técnico no portal do PPPRO-CEFET/RJ, a 
divulgação dos resultados do processo seletivo deverá ser consultada pelos candidatos 
exclusivamente na secretaria do DIPPG no Campus Maracanã do CEFET/RJ, situada à 
Av. Maracanã 229, Bloco E, 5º Andar. 

IX.2 Para a realização de quaisquer das etapas presenciais do processo seletivo, o 
candidato deverá estar munido de documento de identidade. Não serão aceitos 
documentos de identificação com prazo de validade expirado, ilegíveis ou danificados, 
nem cópia de documento autenticada. 

IX.3 O candidato que apresentar documentação incompleta, rasurada, indevidamente 
preenchida ou, ainda, prestar informações incorretas ou falsas invalidará sua inscrição 
ou matrícula, sendo eliminado do processo seletivo. 

IX.4 Não será permitida a presença de crianças nos espaços físicos selecionados para 
aplicação das avaliações concernentes às etapas do processo seletivo. 

IX.5 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização do processo 
seletivo, deverá solicitar atendimento especial através do e-mail selecao@pppro.cefet-
rj.br, até 72 horas antes da realização de uma avaliação presencial, bem como se fazer 



acompanhar de responsável pela guarda da criança que, durante a realização do referido 
processo seletivo ficará em sala reservada para esta finalidade. 

IX.6 A candidata que se enquadre na condição do inciso IX.5 e estiver desacompanhada 
não poderá realizar qualquer etapa de avaliação presencial, estando eliminada do 
processo seletivo. 

IX.7 O candidato com deficiência deverá entrar em contato pelo e-mail 
selecao@pppro.cefet-rj.br, impreterivelmente até o último dia das inscrições, a fim de 
que possam ser realizadas as adaptações necessárias à realização da prova. 

IX.8 Os candidatos não classificados deverão retirar seus documentos no mesmo lugar 
em que efetuaram a inscrição, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da 
divulgação dos resultados, sob pena de destruição dos mesmos. 

 

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

X.1 Enfatiza-se que a inscrição do candidato implica no reconhecimento e aceitação 
tácita das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas no presente 
Edital, nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, 
comunicados e instruções específicas para realização do certame, acerca dos quais, não 
poderá alegar desconhecimento. Sendo, portanto, de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar todo o processo seletivo no endereço eletrônico 
http:/pppro.cefet-rj.br. 

X.2 O candidato que não atender o Edital na íntegra será automaticamente 
desclassificado. 

X.3 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos 
serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ, ouvida a 
Comissão de Seleção. 

 

Rio de Janeiro,       de                        de 2016. 

 

 

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES 

DIRETOR GERAL 

 

 

 

  



 

ANEXO I 

 

Cronograma do Processo Seletivo 
Evento Horário Data 

Inscrições 

Início 09:00 às 17:00 13/06/2016 

Término 09:00 às 17:00 08/07/2016 

Divulgação da Banca a partir das 19:00 11/07/2016 

Homologação da Inscrição a partir das 19:00 14/07/2016 

Arguição Oral do Projeto de Pesquisa 10:00 às 19:00 19/07/2016-
22/07/2016 

Resultado Final a partir das 19:00 27/07/2016 

Matrícula De acordo com o calendário letivo de 
2016 

Resultado de Reclassificação a partir das 19:00 

7 dias após o último 
dia de Matrícula 
***(calendário 
2016 DIPPG) 

Matrícula de Reclassificados 09:00 às 19:00 
48h após o 

resultado da 
reclassificação 

Início das aulas De acordo com o calendário letivo de 
2016 

 

 

  



 

ANEXO II 

 

Lista de vagas 

 

Docente Vagas 
Alexandre	Castro 1 
Augusto	da	Cunha	Reis 1 
Carla	Oliveira 1 
Cristina	Gomes	de	Souza 1 
Diego	Moreira	de	Araujo	Carvalho 1 
Eduardo	Soares	Ogasawara 1 
Leonardo	Silva	de	Lima 1 
Marco	Antonio	Braga 1 
Peter	Fernandes	Wanke 1 
Rafael	Garcia	Barbastefano 1 
Álvaro	Chrispino 1 
 

 

 

  



	
PPPRO		–		SELEÇÃO	
DOUTORADO	2016	

	 	
Foto	

e	carimbo	

	

1.	Dados	pessoais	do	candidato	–	preencha	todos	os	campos	em	letra	de	forma	

Nome:	

Data	de	Nascimento:		 Sexo:	

Local	de	Nascimento	(cidade)	 (estado)	 (país)	

Filiação	(pai)	

Filiação	(mãe)	

Identidade	 Órgão	expedidor	 Data	de	expedição	

CPF	 Estado	Civil	

Endereço	

Complemento	 Bairro	 Cidade	

CEP	 Estado	 Telefone	

Celular	 E-mail	

2.	Formação	

Instituição	de	Graduação	

Curso	 Ano	de	titulação	

Instituição	que	obteve	o	Mestrado	

Curso	 Ano	de	titulação	

	

Assinatura	do	candidato	 	 Responsável	pelo	recebimento	
Rio	de	Janeiro,	______	de	______________	de	2016	

	

	
PPPRO		–		SELEÇÃO	
DOUTORADO	2016	

	

Identidade	 Órgão	expedidor	 Data	de	expedição	

	

Assinatura	do	candidato	 	 Responsável	pelo	recebimento	
Rio	de	Janeiro,	______	de	______________	de	2016	

	

ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO No:	

FICHA DE INSCRIÇÃO No:	



	

ANEXO IV 

 

Tabela de pontos para a prova de currículo 

 

Item Pontos 
Artigo publicado em periódico indexado pelo Web of 
Science, com fator de impacto no Journal of Citation 
Reports de 2015 igual ou superior a 0,5. 

3,0 por artigo publicado 
em 2011 ou após 

1,5 por artigo publicado 
em 2010 ou antes 

Artigo publicado em periódico indexado pelo Web of 
Science, com fator de impacto no Journal of Citation 
Reports de 2015 inferior a 0,5 ou periódico indexado pela 
Scopus com SJR 2015 igual ou superior a 0,5. 

2,0 por artigo publicado 
em 2011 ou após 

1,0 por artigo publicado 
em 2010 ou antes 

Artigo publicado em periódico indexado pela Scopus com 
SJR 2015 inferior a 0,5. Livro com tiragem igual ou 
superior a 1.000 exemplares. 

1,0 por publicação em 
2011 ou após 

0,5 por publicação em 
2010 ou antes 

Artigo em periódicos científicos não indexados pelas 
bases Scopus ou Web of Science. Capítulos de Livros 
Científicos. Artigos completos publicados em Anais de 
Congressos Internacionais ou indexados nas bases 
Conference Proceedings Citation Index ou Scopus. 

0,4 por publicação em 
2011 ou após 

0,2 por publicação em 
2010 ou antes 

Artigos completos publicados em Anais de Congressos 
Nacionais 

0,2 por publicação em 
2011 ou após 

0,1 por publicação em 
2010 ou antes 

Orientação de trabalhos de conclusão de curso de 
graduação ou iniciação científica ou iniciação tecnológica 

0,1 por orientação 
concluída até o limite de 

1,0 ponto 
Premiações, citações em bases bibliográficas, patentes e 
programas depositados. 

Até 1,0 ponto, conforme 
decisão da banca 

julgadora 
Máximo de pontos na prova de currículo 10,0 pontos 
 

 

  



 

ANEXO V 

 

Estrutura do projeto de pesquisa 

 

O projeto deve conter entre 8 (oito) e 16 (dezesseis) páginas, escritas em fonte tamanho 
12, espaçamento entre linhas 1,5, folha A4, margens 3,0 cm. 

Na folha de rosto do projeto deve conter o nome da instituição, o nome do curso de pós-
graduação, o título, a linha de pesquisa, nomes de até dois possíveis orientadores em 
ordem de preferência, o nome do candidato, a cidade e a data. 

O projeto deve conter obrigatoriamente: 

a) Título;  
b) Introdução. A introdução deve conter a definição e delimitação do problema de 

forma contextualizada, bem como a justificativa para o desenvolvimento do 
tema; 

c) Objetivos;  
d) Fundamentação teórico-metodológica, devendo conter o estado da arte do 

problema a ser estudado; 
e) Desenho metodológico; 
f) Resultados pretendidos; 
g) Condições para realização da pesquisa; 
h) Cronograma;  
i) Referências Bibliográficas. 

 

  



ANEXO VI 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

CPF: ____________, Identidade: __________________, ao requerer a 

primeira matrícula no Curso de Doutorado em Engenharia de Produção e 

Sistemas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e 

Sistemas, declaro estar ciente do Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu do CEFET/RJ aprovado pelo Conselho Diretor 

(CODIR) em 13/12/2012 e das Normas do Programa aprovadas pelo Conselho 

de Pesquisa e Pós-Graduação (COPEP) em 13/03/2008, e assumo o 

compromisso de respeitar e cumprir integralmente todos os seus dispositivos.  

Rio de Janeiro, _____ de _____________________de 20___  

Assinatura do(a) aluno(a)  


