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Alunos Selecionados para Doutorado – pós reconsideração – 2020/1º 

 

Os candidatos a seguir relacionados foram considerados aptos para o doutorado do PEMM que se inicia 

em março de 2020. Os candidatos deverão encaminhar entre os dias 06/01/2020 a 17/01/2020 a ficha 

de pré-inscrição (em anexo). Os candidatos selecionados deverão comparecer à Secretaria entre os dias 

02/03 e 06/03/2020 para fazer a inscrição em disciplinas. A comissão de Bolsas se reunirá na 1º quinzena 

de fevereiro para selecionar, dentre os alunos em regime de tempo integral, os que nesta 1ª distribuição, 

serão contemplados com bolsas de estudos, outorgadas pelas agências de fomento. As bolsas terão 

início em março, prazo máximo de 48 meses e exigência de dedicação exclusiva. 

 

Tempo integral – Candidato: 

Mohamed Elsayed Ahmed 

 

Tempo parcial– Candidata: 

Rita de Cassia Oliveira Marcelino Afonso 
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Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais - PEMM/COPPE 

 

Ficha de Pré-matrícula ao Doutorado 2020 

 

Eu, ____________________________________________________, venho por meio desta, confirmar 

meu interesse em ingressar no curso de __________________ (mestrado/doutorado) do Programa de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Declaro ainda, que:  

Sou aluno formado em curso de graduação / mestrado  

Sou aluno formando, tendo já concluído todas as disciplinas necessárias para obtenção do título.  

 

Obs.: Caso tenha sido selecionado para duas áreas, informe abaixo a Área de preferência.  

Área : _________________________________  

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de 20___. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 


