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APRESENTAÇÃO 

Para ganhar competitividade no mercado global, os setores mínero-
metalúrgico e de materiais no Brasil tem investido de maneira crescente em 
capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais. A criação do 
Mestrado Profissional em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas na 
UFMG representa a contribuição da universidade para aumentar a utilização 
de conhecimentos científicos e tecnológicos no processo produtivo desses 
importantes setores da economia. 
 
Com o suporte dos Departamentos de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
e de Engenharia de Minas da Escola de Engenharia da UFMG, o novo curso, 
que se destina preferencialmente aos profissionais que atuam nos 
setores mínero-metalúrgico e de materiais, tem como objetivo manter a 
excelência do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, 
Materiais e de Minas (PPGEM/EE.UFMG). 
 
A interação entre a universidade e a indústria já era expressiva nesses 
setores e vem se ampliando de forma acelerada, as empresas se preparando 
para o próximo ciclo de aquecimento da economia, que geralmente envolve 
custos elevados quando se é menos hábil na concepção e rápida 
implementação de produtos e processos inovadores. 
 
O edital do processo seletivo do Mestrado Profissional já está na 
homepage do nosso programa acadêmico, em Notícias, 
 
www.ppgem.eng.ufmg.br/  
 
Trata-se do primeiro oferecimento do curso, com início das aulas em 
agosto de 2017. O tempo máximo para integralização dos créditos, 
realização e apresentação do trabalho final é de 24 meses. 
 
O horário das disciplinas encontra-se em preparação por área de atuação, 
deverá ser divulgado oportunamente e tende a concentrar as disciplinas ao 
longo de uma ou duas semanas, ou distribuí-las no semestre com aulas no 
início da semana. As disciplinas são equivalentes às do programa 



acadêmico, porém com oferecimento exclusivo para o Mestrado Profissional. 
As ementas dos cursos estão na página do PPGEM. 
 
As inscrições são pela Internet e o processo seletivo será não presencial. O 
curso não oferece bolsas de estudo e não tem custo para os alunos. 
 


