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Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais - PEMM/COPPE 

 

Alunos Selecionados para Doutorado – 2020/3 

 

Os candidatos a seguir relacionados foram considerados aptos para o doutorado no PEMM. Os 

candidatos aprovados deverão encaminhar para o e-mail selecaopos@metalmat.ufrj.br,  a ficha de pré-

inscrição anexa até o dia 31 de agosto de 2020. Informações sobre a inscrição em disciplinas serão 

disponibilizadas no site da Metalmat em data próxima ao início do período. 

Pedidos de reconsideração do resultado devem ser encaminhados para o e-mail 

selecaopos@metalmat.ufrj.br entres os dias 4 e 5 de agosto de 2020. O candidato pode optar por usar 

o “REQUERIMENTO PARA RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO”. Em caso de dúvidas, solicitamos 

entrar em contato através do e-mail: selecaopos@metalmat.ufrj.br. 

 

Tempo integral – Candidato: 

Douglas Costa Alencar da Silva 

Paulo Henrique Grossi Dornelas 

 

Tempo parcial– Candidata: 

Amanda Garcez da Veiga 
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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 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 mestrado  

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

Estou ciente de que pode ocorrer alteração da periodização em função da suspensão do 

Calendário Acadêmico devido à pandemia de COVID-19. 

 

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

Área : _________________________________  

 

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de 20___. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

 

 


