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ANEXO A 

Documentos exigidos para a inscrição 

 

 

1. O candidato ao mestrado e ao doutorado deverá entregar todos os documentos 
relacionados neste anexo, devidamente assinados, na Secretaria do PPGEP, conforme 
cronograma divulgado referente ao trimestre da inscrição. A documentação da inscrição 
será aceita somente nos horários de atendimento externo da Secretaria, descritos no 
site ppgep.ufsc.br. 

2. A documentação da inscrição também pode ser enviada por Sedex, até o prazo limite 
estipulado no cronograma referente ao trimestre da inscrição.  

 
Endereço para o envio da documentação:  
Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção. Centro Tecnológico. Campus 
Universitário – Trindade. Caixa Postal 476. 
88040-900 Florianópolis – SC – Brasil. 

 

3. A documentação exigida deverá, obrigatoriamente, ser apresentada na forma de uma 

encadernação em espiral, na ordem apresentada abaixo. 

4. O candidato deverá apresentar apenas os documentos definidos neste edital. A 
inclusão de documentos não solicitados será motivo para a NÃO homologação da 
inscrição do candidato. 

5. Em caso de Diploma de Graduação ou de Mestrado estrangeiro, o Diploma deverá ter 
sido revalidado no Brasil. 

6. Admite-se que, nos casos em que o candidato não possuir proficiência em inglês no ato 
da inscrição, possa entregá-la até o último dia anterior ao início do trimestre de 
ingresso.  

7. Nos casos em que o candidato ao mestrado não portar o diploma de graduação ou não 
tiver realizado colação de grau no ato da inscrição, deverá fazê-lo até o último dia 
anterior ao início do trimestre de ingresso. Candidato ao mestrado que não cole grau 
até o último dia anterior ao início do trimestre de ingresso não poderá assumir sua vaga.  

8. Nos casos em que o diploma de graduação ainda não tenha sido confeccionado pela 
instituição de ensino, será necessária a entrega de declaração original de colação de 
grau, devidamente assinada, com a informação do reconhecimento do curso até o 
último dia anterior ao início do trimestre de ingresso. O candidato ao mestrado terá no 
máximo 12 meses a partir do ingresso para a entrega da cópia do diploma devidamente 
reconhecido.  

9. Em substituição às cópias autenticadas, o candidato pode apresentar na entrega 
presencial realizada na Secretaria do PPGEP, cópia simples, contanto que seja 
acompanhada do documento original para verificação de semelhança, conforme artigos 
9º e 10 do Decreto 9.094/2017. No envio da documentação por Sedex, as cópias devem 
ser obrigatoriamente autenticadas.  
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1) Documentos para inscrição no Mestrado  

1.1 Comprovante de inscrição (item 7 deste Edital); 

1.2 Fotocópia autenticada da carteira de identidade; 

1.3 Fotocópia autenticada da certidão de casamento, e se não houver, a de nascimento; 

1.4 Folha de identificação, cujo modelo está no Anexo B deste Edital, sendo obrigatória a 
assinatura nos dois locais próprios. 

1.5 Original ou fotocópia autenticada do histórico escolar da Graduação; 

1.6 Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação (constando no verso do diploma o 
carimbo de reconhecimento do curso). Na falta de diploma, será aceita declaração 
assinada pelo coordenador do curso de graduação com a indicação de data da colação 
de grau, que deverá ocorrer até o último dia anterior ao início do trimestre de ingresso.  

1.7 Comprovante de proficiência em língua inglesa. Os certificados de proficiência em 
língua inglesa aceitos pelo PPGEP/UFSC são os seguintes: 

a) Certificados de proficiência em língua inglesa emitidos por Instituições de 

Ensino Superior Federais e/ou Estaduais Brasileiras; ou 

b) Certificado do Teste TOEFL iBT (internet-based test), com escore mínimo de 

53 pontos; ou 

c) Certificado do teste TOEFL cBT (computer-based test), com escore mínimo 

de 153 pontos; ou 

d) Certificado do teste TOEFL ITP, com escore mínimo de 480 pontos; ou 

e) Certificado do teste IELTS (International English Language Testing System), 

com escore mínimo de 5,5 pontos; ou 

f) Certificado de aprovação no teste CPE (Cambridge English Proficiency). 

1.8 Comprovante do resultado do teste ABEPRO, com nota mínima de 4,0. O candidato 
deverá imprimir o resultado da prova que deseja utilizar retirado do site da ABEPRO - 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção – e destacar seu nome na lista 
impressa; 

1.9 Planilha de Produção Intelectual e Científica de acordo com o Anexo C (vide item 33 
deste Edital); 

1.10 Curriculum Vitae, impresso no formato da Plataforma Lattes do CNPq com a 
impressão da primeira página dos artigos publicados. A impressão do artigo na íntegra 
poderá gerar a não homologação da inscrição. 
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2) Documentos para inscrição no Doutorado 

2.1 Comprovante de inscrição (item 7 deste Edital); 

2.2 Fotocópia autenticada da carteira de identidade; 

2.3 Fotocópia autenticada da certidão de casamento, e se não houver, a de nascimento; 

2.4 Folha de identificação, cujo modelo está no Anexo B deste Edital, sendo obrigatória a 
assinatura nos dois locais próprios. 

2.5 Original ou fotocópia autenticada do histórico escolar do Mestrado; 

2.6 Fotocópia autenticada do Diploma de Mestrado (constando no verso do diploma o 
carimbo de reconhecimento do curso) ou Declaração da Instituição de Ensino 
comprovando que o candidato concluiu ou indicando a data prevista para conclusão, 
que deve ter previsão de ser realizada até o último dia anterior ao início do trimestre de 
ingresso.  

2.7 Resumo da dissertação de mestrado (até 1000 palavras); 

2.8 Comprovante de proficiência em língua inglesa, exceto se essa informação constar no 
histórico escolar do mestrado. Os certificados de proficiência em língua inglesa aceitos 
pelo PPGEP/UFSC são os seguintes: 

g) Certificados de proficiência em língua inglesa emitidos por Instituições de 

Ensino Superior Federais e/ou Estaduais Brasileiras; ou 

h) Certificado do Teste TOEFL iBT (internet-based test), com escore mínimo de 

53 pontos; ou 

i) Certificado do teste TOEFL cBT (computer-based test), com escore mínimo 

de 153 pontos; ou 

j) Certificado do teste TOEFL ITP, com escore mínimo de 480 pontos; ou 

k) Certificado do teste IELTS (International English Language Testing System), 

com escore mínimo de 5,5 pontos; ou 

l) Certificado de aprovação no teste CPE (Cambridge English Proficiency). 

2.9 Comprovante do resultado do teste ABEPRO, com nota mínima de 4,0. O candidato 
deverá imprimir o resultado da prova que deseja utilizar retirado do site da ABEPRO - 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção – e destacar seu nome na lista 
impressa; 

2.10 Planilha de Produção Intelectual e Científica de acordo com o Anexo C (vide item 33 
deste Edital); 

2.11 Curriculum Vitae, impresso no formato da Plataforma Lattes do CNPq com a 
impressão da primeira página dos artigos publicados. A impressão do artigo na íntegra 
poderá gerar a não homologação da inscrição. 

2.12 Carta de recomendação do orientador de mestrado. Este documento não é 
obrigatório e nem tem fim classificatório, contudo, é recomendável sua apresentação. 
Deve ser encadernada juntamente com o restante da documentação.  
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