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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA CURSOS DE MESTRADO E 
DE DOUTORADO 

 

EDITAL 2023.2 
 
 
O Departamento de Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro torna 
pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica para o período 2023.2 com início previsto para o mês de agosto de 2023. O 
Programa de Mestrado possui uma duração de 24 (vinte e quatro) meses e o Programa de Doutorado 
possui uma duração de 48 (quarenta e oito) meses. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica as seguintes áreas de concentração: 

• Mecânica Aplicada 

• Petróleo e Energia 

• Termociências 

 
 
Requisitos 
 
Ser diplomado em Curso de Graduação em Engenharia Mecânica ou em especialidades afins, tais como: 
Engenharia Civil, Naval, Aeronáutica, Química, Física, etc. Em qualquer situação, fica reservado ao 
Departamento o direito de exigir, como condição de admissão, que o candidato se inscreva em uma ou 
mais disciplinas de Graduação, a fim de preencher deficiências em sua formação. 
 
Alunos estrangeiros candidatos a Mestrado e Doutorado na PUC-Rio deverão apresentar (durante a 
inscrição ou após o aceite no programa) o visto consular brasileiro em seus diplomas anteriores obtidos 
fora do Brasil, isto é, visto no diploma de graduação (obtido fora do Brasil) para o ingresso no Mestrado, 
ou visto no diploma de Mestrado (obtido fora do Brasil) para ingresso no Doutorado.  
 
 
Inscrições: 
 
As inscrições poderão ser realizadas no período de 30 de abril a 30 de junho de 2023, através do 
endereço http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/. 
O candidato deverá criar seu cadastro no link acima, preenchendo os campos: 

• Nome completo do candidato 

• E-mail válido para recebimento de senha 

• Curso Desejado: Clicar em “Mestrado ou Doutorado” Programa para o qual deseja submeter 

sua inscrição: Clicar em “Pós-Graduação em Engenharia Mecânica”. 

Após o recebimento da senha, o candidato deverá entrar novamente no Sistema para efetuar sua 
inscrição. 
 
 

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
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Os documentos necessários para a inscrição dos candidatos ao Curso de Mestrado ou Curso de 
Doutorado são os listados a seguir e deverão ser inseridos no Sistema PUC-Online, após o recebimento 
da senha de acesso: 
 

• Indicação de duas pessoas para preenchimento das folhas de referência. Deve-se 

necessariamente incluir o e-mail profissional dos indicados para a solicitação das folhas de 

referência. As mesmas devem ser preenchidas através do sistema on-line, até o final do período 

de inscrição. 

• Cópia do diploma do curso de Graduação (em área afim à Engenharia Mecânica) ou certificado 

de conclusão do curso de Graduação. Para o candidato ao Doutorado, anexar também cópia 

do diploma do título de Mestre ou certificado de conclusão do curso de Mestrado. Se o aluno 

estiver ainda cursando o último período, enviar uma declaração de sua universidade atestando 

que, se for aprovado nas disciplinas em que está matriculado, concluirá então o curso no final 

do presente semestre. 

• Histórico Escolar do curso de Graduação (candidatos ao Mestrado e Doutorado) e do curso de 

Mestrado (candidatos ao Doutorado). 

• Curriculum Vitae. 

 
Para os candidatos ao doutorado, anexar carta de intenção contendo: 
 

• Motivos que o levam a fazer o curso; 

• Área em que deseja trabalhar; 

• Plano de trabalho resumido (máximo de 1 página), se tiver. 

 
 

Seleção dos Candidatos 
 
Os alunos podem se candidatar à isenção de taxas escolares. Os cursos podem ser realizados em dois 
regimes de dedicação: tempo integral ou tempo parcial (modalidade a ser indicada pelos candidatos com 
vínculo empregatício). Alunos em regime de tempo integral podem se candidatar a bolsas remuneradas. 
O aluno poderá acompanhar o processo eletronicamente. Os candidatos aceitos deverão se comunicar 
imediatamente com a Coordenação, confirmando ou não sua intenção de efetivamente matricular-se no 
curso. 
 
 

Observações 
 
Uma cópia do diploma ou certificado estrangeiro deverá ser enviada juntamente com a tradução 
juramentada do mesmo, no caso de países que não fazem parte do Mercosul. 
 
Somente serão examinados os pedidos de admissão que estiverem com a documentação completa e 
preenchida dentro dos prazos estipulados. 
 
No caso de alunos bolsistas, a manutenção das bolsas remuneradas ou de isenção dependerá do 
desempenho acadêmico do aluno. 
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Matrícula: 
 
Em caso de aprovação, o aluno deverá apresentar, antes da matrícula, os originais e cópia legível (ou 
cópias autenticadas) dos seguintes documentos: 
 

• Certidão de nascimento ou de casamento 

• CPF 

• Documento de identidade 

• Certificado de reservista (para brasileiros) 

• Diploma de graduação (caso ainda não possua o diploma, deverá trazer um certificado de 

conclusão do curso de graduação) 

• Diploma ou certificado de obtenção do título de Mestre para alunos de doutorado (em caso de 

diploma emitido por instituição de fora do Brasil, o diploma terá que ter visto consular ou carta 

de aceite do departamento, dizendo que reconhece o curso) 

• Histórico escolar 

 
 
Outras informações 
 
Maiores informações: pgmec@puc-rio.br ou com Carina Beline, no telefone: (21) 3527-1164. 
 
Acesse o Portal da Pós-Graduação da PUC-Rio:  http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/  

mailto:pgmec@puc-rio.br
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/

