
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais 
 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 – CCT – Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes – RJ - CEP. 28013-602 – Tel.: (22)2739-7822   
http://uenf.br/pos-graduacao/engenharia-de-materiais/ - ppgecm@uenf.br / poscienciadosmaterias@gmail.com 

 

PPGECM 

 

EDITAL 2017/02 - PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo informa aos Candidatos aos 
Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Ciência dos Materiais que: 
 

a) A Prova escrita será aplicada nas Salas 109 A e 109 B localizadas 
no Prédio do Centre de Ciência e Tecnologia na Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro a Av. Alberto 
Lamego, 2000, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes-RJ.  

b) A sala que o candidato deverá fazer a Prova escrita está na Relação 
de distribuição de candidatos por sala no endereço eletrônico: 
(http://uenf.br/posgraduacao/engenharia-de-materiais/processo-
seletivo-2/processo-seletivo-2017-2-para-novos-alunos/) 

c) A prova terá duração de 2 horas. 

d) A Prova terá início às 14:00, horário de Brasília, solicitamos aos 
candidatos comparecerem com antecedência mínima de 30 minutos 
antes do início da avaliação munidos de documento de 
identificação com Foto e CPF, caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. 

e) A prova escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, não 
sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial, 
em função de deficiência que impossibilite a redação pelo próprio 

f) Ao final da Prova Escrita o candidato deverá entregar junto ao cartão 
resposta o caderno de questões. O espelho da prova escrita assim 
como o gabarito serão divulgados no endereço eletrônico 
(http://uenf.br/posgraduacao/engenharia-de-materiais/processo-
seletivo-2/processo-seletivo-2017-2-para-novos-alunos/) 

 
 

Campos dos Goytacazes, 30/06/2017 
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