
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
Rodovia BR 101 Norte, km. 60, Bairro Litorâneo, CEP 29932-540 

São Mateus – ES – Brasil 
Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br 

 

Programa de Pós-Graduação em Energia 
 
EDITAL PPGEN-2015/2 
 

O Programa de Pós-Graduação em Energia (PPGEN) torna pública a abertura de 
inscrição para seleção de aluno especial para o 2º semestre de 2015. 
 

 
 

Podem candidatar-se graduados ou graduandos em condição de formando, ou seja, que esteja 
cursando o último período da graduação nos curso de: Engenharias, Bacharelado em Ciências da 
Computação, Bacharelado em Física, Bacharelado em Química, Bacharelado em Matemática. 
 
Do número de vagas: 
 

O candidato deverá consultar os professores do programa para verificar a disponibilidade de 
orientação, uma vez que o professor deve respeitar o limite de alunos estipulados pelo colegiado 
acadêmico do programa.  
 
Do local de desenvolvimento das atividades do PPGEN 
 

As atividades do curso serão realizadas no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, no 
Município de São Mateus; endereço: rodovia BR 101 Norte, km 60, bairro Litorâneo, CEP 29932-
540, São Mateus – ES. Além deste local, projetos de pesquisa poderão ser, eventualmente, 
desenvolvidos em outros locais dependendo da anuência do orientador e do Colegiado 
Acadêmico do PPGEN. 
 
Das inscrições 
 

As inscrições para o processo de seleção de candidatos ao Mestrado estarão abertas no período 
de 01/07/2015 a 28/07/2015. 

 
O proponente deverá encaminhar ao possível orientador os seguintes documentos: 
  Declaração de candidatura (disponível na página do PPGEN); 

Currículo Lattes; 
Histórico da graduação; 
Proposta de trabalho segundo modelo PRPPG/PIIC. 

 
Caberá ao orientador definir o local e forma de entrega da documentação dentro do prazo 
estipulado pelo colegiado acadêmico. 
 
Da avaliação dos candidatos 
 

Cada orientador realizará uma análise prévia dos candidatos e, em seguida apresentará sua 
demanda qualificada ao colegiado do PPGEN. O colegiado deliberará pela aprovação ao não do 
candidato. Serão privilegiados os temas com propostas interdisciplinares. 
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Das disposições finais  
Ao inscrever-se no processo de seleção, o candidato reconhece a aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital.  
 

 
 
 
 
 
 

São Mateus, 01 de Julho de 2014 
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