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Processo de seleção para ingresso no PPGECM - 2º Semestre Letivo de 2022 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da 

Universidade Federal de São Paulo torna público os procedimentos que serão adotados, em modo 

remoto, para a realização da 1a Fase do Processo Seletivo Edital PPGECM 02/2022 conforme 

segue: 

Instruções para 1a Fase do Processo Seletivo do PPG-ECM 

A primeira FASE do processo seletivo consistirá da Entrevista e Avaliação dos conhecimentos 

específicos dos candidatos na área de Engenharia e Ciências de Materiais, mediante Prova Oral 

versando sobre os conteúdos indicados no item 8 - Programa da Prova Oral.  

Esta etapa será realizada através do uso da plataforma Google Meet. O acesso para realização desta 

fase será enviado por e-mail indicado pelo candidato na inscrição com até 48h de antecedência da 

data da entrevista, que ocorrerá nos dias 20 de junho(tarde) e 21 de junho (manhã) de 2022.  

Para tanto, o candidato deverá utilizar um computador com acesso à internet e com uma webcam, que 

deverá ser previamente ajustada, pelo próprio candidato, de forma a permitir a visualização do aluno 

durante o tempo de realização desta primeira fase.  

O candidato deverá entrar na plataforma Google Meet na data da entrevista com antecedência mínima 

de 5 (cinco) minutos em relação ao horário do agendamento. 

 

 

São José dos Campos, 10 de junho de 2022. 

 

 

Prof. Dr. Elias de Barros Santos  

Coordenador do PPGECM 

 


