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PÓS-GRADUAÇÂO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

EDITAL 2023.1 / INSCRIÇÕES 

 
 

O Departamento de Engenharia Industrial 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 de Produção (Mestrado e Doutorado) para 

início em março de 2023.  

 
Período:   05 de setembro a 20 de novembro de 2022 

 

Documentos 
   

Candidatos Mestrado: 

1. Duas cartas de referência: No formulário online o candidato indicará os nomes e 

e-mails de dois contatos e o sistema enviará um link aos mesmos, solicitando o 

preenchimento online de uma carta de referência. Não serão aceitas cartas 

preenchidas manualmente; 

2. Currículo Vitae: Preferencialmente da Plataforma Lattes (gerar versão completa 

em PDF); 
3. Plano de Estudos: Preencher o formulário disponível em 

PESTUDOSMESTRADO.DOC e fazer o upload da versão em PDF no sistema 

de inscrição. Neste formulário, o candidato informará a área de concentração de 

interesse, a linha de pesquisa ligada à área de concentração (dentre as áreas e 

linhas disponíveis no site do Programa) e a motivação pela escolha do Programa 

e da linha de pesquisa; 
4. Histórico Escolar da Graduação; 

5. Diploma ou certificado de conclusão de Graduação; 
6. Candidatos com vínculo empregatício: 

Carta do empregador, apoiando o plano de estudos e a liberação para cumprir 

com a carga horária mínima de 18 horas semanais do curso; OU 

Carta pessoal do (a) candidato (a) na documentação declarando estar ciente e 

comprometido em cumprir o plano de estudos a carga horária mínima de 18 

horas semanais.  

 

Opcionais: 

1. Formulário de solicitação de Bolsa de Estudos - Preencher o formulário 

disponível em BOLSAESTUDOSMESTRADO.DOC e fazer o upload da versão 

em PDF no sistema; 

2. Cópia digital (em PDF) de trabalhos de relevância acadêmica - O sistema 

permite o upload destes documentos no item “Outros Documentos”. Podem ser 
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anexados trabalhos de conclusão do curso de graduação, artigos publicados em 

periódicos ou eventos científicos, ou relatórios de Iniciação Científica. 

3. Outros certificados de conclusão;  
4. Outros documentos - O sistema permite o upload destes documentos no item 

“Outros Documentos”. 
 

 

Candidatos Doutorado: 

1. Duas cartas de referência: No formulário online o candidato indicará os nomes e 

e-mails de dois contatos e o sistema enviará um link aos mesmos, solicitando o 

preenchimento online de uma carta de referência. Não serão aceitas cartas 

preenchidas manualmente; 

2. Currículo Vitae: Preferencialmente da Plataforma Lattes (gerar versão completa 

em PDF); 
3. Plano de Estudos: Preencher o formulário disponível em 

PESTUDOSDOUTORADO.rtf e fazer o upload da versão em PDF no sistema de 

inscrição. Neste formulário, o candidato informará a área de concentração de 

interesse, a linha de pesquisa ligada à área de concentração (dentre as áreas e 

linhas disponíveis no site do Programa) e a motivação pela escolha do Programa 

e da linha de pesquisa. Também é necessário definir junto com o professor e 

futuro orientador as disciplinas a serem cursadas. 

4. Histórico escolar da Graduação; 

5. Histórico escolar do Mestrado; 
6. Diploma ou certificado de conclusão da Graduação; 

7. Diploma ou certificado de conclusão do Mestrado; 
8. Candidatos com Vínculo:  

- Carta do empregador, apoiando o plano de estudos e a liberação para cumprir 

com a carga horária mínima do curso OU 
- Carta pessoal do (a) candidato (a) na documentação declarando estar ciente e 

comprometido em cumprir o plano de estudos e a carga horária mínima; 

9. Plano de Pesquisa: Preencher o formulário disponível em 

FORM_ACEITAÇAODOUTORADO.rtf e fazer o upload da versão em PDF no 

sistema de inscrição. O Plano de Pesquisa deverá ser assinado pelo professor 

que irá orientar o candidato no doutorado; 

 

Opcionais: 

1. Formulário de solicitação de Bolsa de Estudos - Preencher o formulário 

disponível em BOLSAESTUDOSMESTRADO.DOC e fazer o upload da versão 

em PDF no sistema; 

2. Trabalhos de relevância acadêmica - Podem ser anexados a dissertação de 

Mestrado e/ou artigos publicados em periódicos e/ou eventos científicos que 

tenham o candidato como autor (todos em formato PDF); 

3. Outros certificados de conclusão - Podem ser anexados certificados de que o 

aluno concluiu cursos de MBA, especialização, dentre outros; 

4. Outros documentos. 
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As inscrições poderão ser realizadas através do endereço: http://www.ccpa.puc-
rio.br/inscricao_pos/ 
 
O candidato deverá criar seu cadastro, 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 de Produção”. Após o recebimento da senha, o 
candidato deverá entrar novamente no Sistema para efetuar sua Inscrição. 
 
Acesse em http://www.ind.puc-rio.br/  
Para informações do Programa e obtenção dos formulários para a inscrição nos cursos 
de mestrado e doutorado. 
 

 
Contato: 
 
 
E-mail: industrial@puc-rio.br ou 
            teti@puc-rio.br (Cláudia Teti – secretária de Pós-graduação) 
 
 
Siga-nos em 
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