Faculdade Ietec
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas PPGEG
Edital de Seleção - Mestrado 2020
Vigência deste Edital: 04 de junho a 01 de setembro de 2020.
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas (PPGEG),
da Faculdade Ietec, no uso de suas atribuições torna pública a abertura de inscrições e estabelece
normas relativas à seleção para o curso de mestrado, referente ao ano letivo de 2020.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
O processo seletivo destina-se a candidatos (as) que concluíram a graduação em Engenharia,
Administração e cursos afins. Os estudantes que estiverem concluindo seu curso de graduação também
podem se candidatar. Neste caso, para ingressarem no mestrado, deverão apresentar documentação
que comprove a conclusão da graduação em data anterior ao início das aulas.
No caso de pessoas com deficiência, as provas (escrita e/ou entrevista) serão adaptadas respeitando as
particularidades do candidato e os recursos da instituição.

2. VAGAS
O PPGEG disponibiliza 15 (quinze) vagas para o ingresso no mestrado em março de 2020 e 15 (quinze)
vagas para setembro de 2020.

3. INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
As informações relativas ao processo seletivo serão divulgadas na página web do Programa:
http://www.ietec.com.br/cursos/mestrado/mestrado-engenharia-e-gestao-de-processos-e-sistemas/.

computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou
atraso da submissão, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
Recomenda-se, pois, evitar o encaminhamento da inscrição no limite do prazo.
Ao inscrever-se na seleção, o(a) candidato(a) estará reconhecendo sua aceitação das normas
estabelecidas neste Edital.
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4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
Para inscrição no processo seletivo para o mestrado, deverão ser anexados no sistema os seguintes
documentos:
4.1 - Ficha Cadastral Preenchida
4.2 - Diploma de graduação ou declaração de provável formatura antes do início do curso;
4.3 - Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição.

5. ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação dos candidatos será constituído por 2 etapas.

Primeira etapa – Esta etapa é eliminatória e consiste de 3 provas:
 Expressão escrita - o candidato deverá demonstrar domínio da língua portuguesa e capacidade
de argumentação e expressão.
 Prova de inglês - o candidato deverá demonstrar capacidade de compreensão de textos na
língua inglesa em áreas afins às do mestrado. Esta prova poderá ter questões de múltipla
escolha e questões dissertativas. As questões dissertativas deverão ser respondidas em
português.
 Prova de raciocínio lógico, analítico e quantitativo – esta prova é de múltipla escolha.
Candidatos que obtiverem nota menor que 50% em qualquer das provas será eliminado.
Este indicador corresponderá a 80% da nota final.

Segunda etapa – Classificatória - Avaliação do Currículo e Entrevista
Os aspectos analisados no currículo serão a produção científica e/ou a experiência profissional
comprovadas.
Na entrevista, os aspectos avaliados serão a capacidade de expressão verbal, o interesse e a
disponibilidade do candidato, a adequação das expectativas do candidato às linhas de pesquisa do
mestrado e possibilidade de orientação.
Este indicador corresponderá a 20% da nota final.

6. COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL
6.1 Os(as) candidatos(as) receberão notas de zero a dez em cada uma das etapas e a nota final será
composta pela média ponderada das duas etapas.
Nota final = [Nota total da primeira etapa] x 0,8/3 + [Entrevista+currículo] x 0,2
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6.2 Serão considerados aptos a concorrer às vagas regulares somente os(as) candidatos(as) que
obtiverem nota final igual ou superior a 7 (sete).
6.3 O número de aprovados para o ingresso no Mestrado do PPGEG em 2020 seguirá a orientação do
exposto do item 2 (Vagas) deste edital, de acordo com a ordem decrescente de desempenho na nota
final.
6.4 Os(as) candidatos(as) que porventura tiverem sido considerados(as) aptos(as) à concorrer às vagas
do edital (item 6.2) mas que não foram contemplados(as) com a vaga, serão considerados(as) suplentes.
6.5. Os(as) candidatos(as) que zerarem uma das etapas (por ausência, desempenho ou não
comprovação de documentação) serão automaticamente excluídos do processo.
6.6. Se dois (duas) ou mais candidatos(as) obtiverem a mesma nota final, será utilizada a nota da Prova
de raciocínio lógico, analítico e quantitativo como critério de desempate. Persistindo o empate, serão
usadas, nesta ordem, as notas da Prova de Expressão escrita, Inglês e entrevista.
6.7 Se o número de candidatos (as) aprovados (as) for menor que o número de vagas estabelecidas
neste Edital, as vagas restantes não serão preenchidas.
As avaliações das bancas de seleção serão discutidas, analisadas e homologadas pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em deliberação soberana, final e não passível de recurso. O ato de
inscrição ao processo seletivo desse mestrado implica em aceitação de todos os itens deste edital e
das deliberações do Colegiado desse Programa. Não haverá divulgação da nota e da classificação dos
candidatos, nem será disponibilizado o acesso à correção das provas.

7. LOCAL DAS PROVAS E CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
7.1. Local
Durante o período de pandemia, as provas serão realizadas pelo IETEC VIRTUAL. Havendo a liberação
por parte dos órgãos responsáveis, as provas acontecerão presencialmente no IETEC situado à Rua
Tomé de Souza, 1065, em sala a ser a ser divulgada por e-mail aos candidatos.
Para a realização das provas virtualmente, recomenda-se que o(a) candidato(a) acesse o IETEC VIRTUAL
com 30 minutos de antecedência.
Para a realização das provas presenciais ( quando da liberação por parte dos órgãos responsáveis),
recomenda-se que o(a) candidato(a) apresente-se no local de sua realização com 15 minutos de
antecedência. O(a) candidato(a) deve portar documento original de identificação. O candidato pode
portar um dicionário de inglês. Não será permitido o ingresso na sala depois do início das provas. 7.2.
Cronograma do processo seletivo
Divulgação do edital: 04 de junho de 2020.
Primeiro semestre:
Entre os dias 11 de novembro de 2019 e 12 de fevereiro de 2020.
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Segundo semestre:
Entre os dias 01 de junho a 01 de setembro de 2020.
Data das provas: a ser divulgada no site www.ietec.com.br
Os candidatos serão convocados para realização das provas pessoalmente, por e-mail e divulgação no
site do Ietec, com antecedência mínima de 15 dias.

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO DO MESTRADO
Profa. Wanyr Romero Ferreira (Coordenadora)
Prof. Fernando Hadad Zaidan
Prof. Eduardo Trindade Bahia

9. O Planejamento e Programa do Mestrado Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas foi aprovado pelo
Diretor Acadêmico do Ietec, Professor Doutor Mauri Fortes
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