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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA METALÚRGICA 

ADITAMENTO No 01 AO EDITAL DE SELEÇÃO  

NÍVEL: MESTRADO 

ANO: 2021  

 
A Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia 

Metalúrgica torna público o aditamento No 01 ao Edital de Seleção, Nível Mestrado, Ano 2021, 
no que se refere ao item 4. Inscrição:  

 
Onde se lê: 
 
As inscrições serão realizadas, conforme calendário definido no Item 10, exclusivamente 

por meio de formulário eletrônico com acesso no endereço ppgem.sites.uff.br/selecao2021/. 
Todos os documentos comprobatórios constantes no Item 3 deverão ser anexados no formulário. 
Os documentos devem ser enviados em formato pdf. Não serão aceitos documentos enviados 
após as inscrições. As inscrições serão homologadas pela comissão de seleção.  

 
Leia-se: 

 
As inscrições dos candidatos serão realizadas, conforme calendário definido no Item 10, 

exclusivamente por meio de formulário eletrônico com acesso a ser disponibilizado no endereço 
ppgem.sites.uff.br/selecao2021/. Todos os documentos comprobatórios constantes no Item 3 
deverão ser encaminhados por meio deste formulário eletrônico. Os documentos devem ser 
anexados ao formulário em formato pdf. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail seja 
durante o período de inscrições ou mesmo após encerradas as inscrições. As inscrições serão 
homologadas pela Comissão de Seleção e divulgadas conforme calendário definido no Item 10. 
No formulário de inscrição eletrônica, os candidatos deverão indicar escolha por até 03 (três) 
temas de pesquisa propostos por diferentes professores, com a respectiva ordem de prioridade. 
Os temas de pesquisas e número de vagas por professor encontram-se no Anexo do presente 
Edital de Seleção: Temas de Pesquisa de Mestrado e Vagas de Orientação – 2021/2º semestre.  
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Anexo  
 

Temas de Pesquisa de Mestrado e Vagas de Orientação – 2021/2º semestre 

 

Professor e-mail Temas Vagas 

Claudinei dos Santos claudineisvr@gmail.com  

Desenvolvimento e caracterização de materiais cerâmicos obtidos 
por manufatura aditiva 

1 
Sinterização e propriedades de cerâmicas dentárias com gradiente 

composicional 

Elivelton Alves Ferreira eliveltonalves@id.uff.br  

Corrosão de materiais metálicos e revestimentos 

1 

Desenvolvimento e caracterização de inibidores de corrosão metálica 

Gláucio Soares da 
Fonseca 

glauciofonseca@id.uff.br  

Aços inoxidáveis 

1 

Temas industriais com concordância do professor 

José Adilson de Castro joseadilsoncastro@id.uff.br  

Estudo experimental dos estágios iniciais de formação de líquidos 
em aglomerados autorredutores 

1 
Estudo numérico por método de elementos discretos dos estágios 
iniciais de formação de líquidos em aglomerados autorredutores 

Letícia Vitorazi leticiavitorazi@id.uff.br  

Estudo de polieletrólitos como revestimento anticorrosivo 

1 

Investigação da formação de hidrato de gás de metano 

Luciano Pessanha Moreira luciano_moreira@id.uff.br  

Modelamento do comportamento plástico de chapas de aços 
avançados de alta resistência  

2 

Simulação física de conformação e tratamentos termomecânicos 

Marcos Flávio de Campos marcosflavio@id.uff.br  

Materiais magnéticos 

2 

Nanotecnologia 

Paulo Rangel Rios prrios@id.uff.br  Simulação computacional da evolução microestrutural 1 

 

Volta Redonda, 31 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Professor Luciano Pessanha Moreira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica 

Universidade Federal Fluminense 
 

Aprovado pelo Colegiado do PPGEM em 13/05/2021 
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