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CURSO: DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DOUTORADO PPGEM 2018
RETIFICAÇÃO Nº 1
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica no uso de suas atribuições, resolve:
Retificar o Edital 003/2017 conforme disposto abaixo. Os demais itens do Edital e seus Anexos
permanecem inalterados.

ONDE SE LÊ:
Etapa 3 (Classificatória)
Conhecimento na língua inglesa.
Para comprovar conhecimento na língua inglesa, o candidato deverá apresentar os seguintes certificados
de exame de proficiência: TOEFL, IELTS ou FCE ou Certificado de Proficiência do Centro de Línguas
da UFES. As notas serão normalizadas dentro da escala de cada certificado para valerem no máximo 10
(dez) pontos. Não serão aceitos certificados de escola de línguas. Para ser contabilizado, o certificado
deve ser enviado por PDF no momento da inscrição, juntamente com os outros documentos.
Caso não houver nota, apenas a obtenção de um grau, os mesmos serão normalizados para valerem de
0 a 10 (exemplo: se houver 4 graus, cada um valerá 2,5 pontos)
Caso não apresente nenhum certificado de proficiência, receberá nota zero nesse item.
No caso de não apresentar proficiência em inglês no momento do processo seletivo, e caso o candidato
ingresse no PPGEM, o mesmo deverá apresentar proficiência no prazo determinado pelo regimento do
PPGEM sob pena de ser desligado do curso de doutorado.

LEIA-SE:
Etapa 3 (Classificatória)
Conhecimento na língua inglesa.
Para comprovar conhecimento na língua inglesa, o candidato deverá apresentar os seguintes certificados
de exame de proficiência: TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC ou Certificado de Proficiência do Centro de
Línguas da UFES. As notas serão normalizadas dentro da escala de cada certificado para valerem no
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máximo 10 (dez) pontos. Não serão aceitos certificados de escola de línguas. Para ser contabilizado, o
certificado deve ser enviado por PDF no momento da inscrição, juntamente com os outros documentos.
Caso não houver nota, apenas a obtenção de um grau, os mesmos serão normalizados para valerem de
0 a 10 (exemplo: se houver 4 graus, cada um valerá 2,5 pontos)
Caso não apresente nenhum certificado de proficiência, receberá nota zero nesse item.
No caso de não apresentar proficiência em inglês no momento do processo seletivo, e caso o candidato
ingresse no PPGEM, o mesmo deverá apresentar proficiência no prazo determinado pelo regimento do
PPGEM sob pena de ser desligado do curso de doutorado.
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