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ADITAMENTO AO EDITAL PMI Nº 1/2023 

PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM MONTAGEM INDUSTRIAL 

Curso: MESTRADO PROFISSIONAL EM MONTAGEM INDUSTRIAL 
Natureza: STRICTO SENSU 
Nível: MESTRADO 
Característica: Multidisciplinar 

 
A Coordenação do Mestrado Profissional em Montagem Industrial informa que o período de inscrições 
do Processo Seletivo 1/2023 foi prorrogado até o dia 03/03/2023.  
 
ALTERAÇÕES 
 
✓ Ficam alterados os itens 3.1, 3.4, 5.1 e 5.3 do Edital que passam a ter a seguinte redação: 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.gle/MA8ZMoZpt2Y1fTYK6. O formulário será fechado e as inscrições encerradas às 
23h59min do dia 03/03/2023.  
 
3.4. A inscrição dos candidatos somente será confirmada após a verificação da documentação anexada. 
A homologação da inscrição será divulgada no dia 06/03/2023 no site do Programa 
http://www.mpmontagem.uff.br, conforme item 7 deste Edital. Os candidatos que tiverem suas inscrições 
deferidas receberão um e-mail com um número de inscrição, que será utilizado pela secretaria do 
Programa para desidentificação do candidato no processo seletivo. 

 
5.1. O processo seletivo será realizado por uma comissão constituída por, no mínimo, 03 (três) 
professores membros do Programa. A comissão do processo seletivo será divulgada no dia 06/03/2023 
no site do Programa http://www.mpmontagem.uff.br, conforme item 7 deste Edital. 

 
5.3. Serão dispensados do exame de proficiência em língua inglesa os candidatos que apresentarem 
certificado ou diploma do tipo IELTS (pontuação mínima 5,0) ou TOEFL (pontuação mínima 70 para 
Internet Based Test, pontuação mínima 460 para Institutional Test Program, pontuação mínima 500 para 
Paper Based Test). Nesses casos, os comprovantes deverão ser anexados em formato PDF no 
formulário eletrônico no momento da inscrição e serão avaliados pela comissão do processo seletivo. Os 
candidatos que comprovarem a proficiência apresentando os certificados especificados acima estarão 
dispensados dessa etapa. A relação dos candidatos dispensados será divulgada no dia 06/03/2023, 
conforme item 7 deste Edital. 

 
✓  Fica alterado o item 7 do Edital que passa a ter a seguinte redação: 

Todas as divulgações serão disponibilizadas no site do Programa <http://mpmontagem.uff.br/>. A relação 
dos aprovados será divulgada pelo número de inscrição do candidato.  

ETAPAS DATAS 

Período de inscrições de 02/01/2023 a 03/03/2023 

Divulgação da homologação das inscrições, da comissão de seleção 
e dos candidatos dispensados do exame de proficiência em língua 
inglesa 

06/03/2023 

Interposição de recurso (inscrições) de 07/03/2023 a 08/03/2023 

Resultado do recurso (inscrições) 09/03/2023 

Divulgação das orientações e do link para o exame de proficiência em 
língua inglesa 

10/03/2023  

Exame de proficiência em língua inglesa (online) 13/03/2023 
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Divulgação dos aprovados no exame de proficiência em língua 
inglesa e da análise da proposta de projeto de pesquisa 

14/03/2023 

Interposição de recurso (exame de proficiência em língua inglesa e 
análise da proposta de projeto de pesquisa) 

de 15/03/2023 a 16/03/2023 

Resultado do recurso (exame de proficiência em língua inglesa e 
análise da proposta de projeto de pesquisa) 

17/03/2023 

Divulgação das orientações e dos links para a entrevista  20/03/2023 

Entrevistas (online) 22/03/2023 e 23/03/2023 

Divulgação dos aprovados  24/03/2023 

Interposição de recurso de 27/03/2023 a 28/03/2023 

Divulgação do resultado final 29/03/2023 

Matrícula dos aprovados e classificados 30/03/2023 e 31/03/2023 

Início das aulas (1/2023) 03/04/2023 

 

✓ Fica alterado o período máximo de vencimento constante no ANEXO VI do Edital que passa a 
ter a seguinte redação: 

“Vencimento: Coloque o dia em que for fazer o pagamento. O prazo máximo é 03/03/2023”. 

 

 
 Niterói, 15 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

Prof. Roger Matsumoto Moreira, Ph.D. 
Coordenador do MPMI 


