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EDITAL DE SELECÃO DE 2022.1 
 
 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação (PGC) do Instituto 
de Computação da Universidade Federal Fluminense, considerando o que estabelece a 
Resolução 02/2010 do Conselho de Ensino e Pesquisa, faz saber que estarão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos brasileiros ou estrangeiros ao Curso de Pós-
Graduação stricto sensu em Computação, níveis de Mestrado e Doutorado, para o primeiro 
semestre do ano letivo de 2022, na forma do presente edital.  
 
 Atualmente, devido ao necessário isolamento social decorrente da pandemia da 
COVID-19, o PGC está oferecendo suas disciplinas e demais atividades acadêmicas de 
forma remota. Porém, não há garantias de que continuará assim até o início do primeiro 
semestre letivo de 2022, quando as aulas e demais atividades poderão voltar à forma 
presencial, ou em um formato híbrido.   
 
1. Inscrições 

Formulário eletrônico: http://posgrad.ic.uff.br/inscricoes 
 Contato: Coordenação de Pós-Graduação em Computação 

 Instituto de Computação, 4º andar 
 Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº 
 Campus da Praia Vermelha 
 Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro 24210-346  
 E-mail: secretaria.pos@ic.uff.br  
Prazo: 03/11/2021 a 19/12/2021 

 
2. Documentação 

a) Formulário eletrônico de inscrição: http://posgrad.ic.uff.br/inscricoes; 
b) Histórico escolar de graduação (candidatos ao Mestrado e ao Doutorado) e 

histórico escolar de mestrado (candidatos ao Doutorado), emitidos oficialmente 
pela instituição onde o respectivo título foi obtido; 

c) Cópia frente e verso do diploma ou certificado de conclusão de curso de 
graduação (candidatos ao Mestrado e ao Doutorado), e do diploma ou certificado 
de conclusão do Mestrado (candidatos ao Doutorado). Concluintes poderão 
apresentar, exclusivamente para efeito de inscrição, uma declaração de que 
deverão concluir o curso no período letivo corrente; 

d) Curriculum Vitae; 
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e) Cópia da carteira de identidade e do CPF (para brasileiros) ou passaporte (para 
estrangeiros); 

f) Plano de trabalho elaborado conjuntamente com o orientador pretendido 
(exclusivamente para candidatos ao Doutorado); e 

g) Resultado do exame POSCOMP (fortemente recomendado, mas não 
obrigatório). 

 
Candidatos com títulos obtidos no exterior deverão cumprir as exigências 

constantes da Resolução CEP/UFF 18/2002, de 20/02/2002, que dispõe sobre sua 
aceitação (https://www.uff.br/?q=legislacao-no-grupo-pos-graduacao-e-inovacao).  

  
Candidatos que, na inscrição, apresentarem somente uma declaração de que 

concluirão o curso no período letivo corrente deverão, no ato da matrícula, apresentar 
cópia do diploma ou do certificado de conclusão. 

 
Candidatos aceitos para o Mestrado ou para o Doutorado que mantenham vínculo 

empregatício ou que não pretendam se dedicar de forma exclusiva ao Mestrado ou 
Doutorado deverão obrigatoriamente se comprometer a estar na UFF por pelo menos dois 
períodos diários de quatro horas ou por um dia integral a cada semana, durante todo o 
curso, inclusive na fase de desenvolvimento da dissertação ou tese.   

 
Embora algumas disciplinas possam ser eventualmente oferecidas em inglês, o 

candidato estrangeiro deve estar preparado para assistir a aulas e fazer trabalhos práticos 
e exames em português, que é o idioma oficial do País.   
 
3. Número de vagas 
 Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas para o Mestrado e 50 (cinquenta) vagas para 
o Doutorado.   
 
4. Perfil preferencial para o candidato 
 Para o Mestrado: Graduados em Ciência da Computação, Engenharia, Física, 
Matemática ou áreas afins. 
 Para o Doutorado: Mestres em Ciência da Computação, Engenharia, Física, 
Matemática ou áreas afins. 
 
5. Seleção 
 Não serão aceitos candidatos com documentação incompleta, entregue fora do prazo 
estabelecido, ou que não seja emitida pelos órgãos e instituições devidamente habilitados.  
 
 O processo de avaliação dos candidatos ao Mestrado e ao Doutorado será conduzido 
em sua fase inicial, respectivamente, pela Comissão de Avaliação de Mestrado, composta 
por cinco professores credenciados no PGC, e pela Comissão de Avaliação de Doutorado, 
formada por cinco professores credenciados no PGC, ambas designadas pelo Colegiado da 
Pós-Graduação do Instituto de Computação com essa finalidade específica.  
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 Cada candidato ao Mestrado receberá uma nota entre 0 e 10 de cada membro da 
Comissão de Avaliação de Mestrado para cada um dos dois itens avaliativos definidos a 
seguir: 

(i) Formação Acadêmica, caracterizada por: curso de graduação, histórico escolar, 
coeficiente de rendimento, cursos de extensão ou especialização, desempenho 
em disciplinas avulsas cursadas no PGC, se for o caso, e pontuação no 
POSCOMP, se for o caso; 

(ii) Experiência Acadêmica e Profissional, caracterizada por: atividades 
profissionais, atividades de docência, participação em projetos de pesquisa e 
publicações aceitas ou submetidas. 

 
 Cada candidato ao Mestrado terá uma nota de Formação Acadêmica, definida como 
a mediana das cinco notas recebidas pelos membros da comissão para esse item, e uma nota 
de Experiência Acadêmica e Profissional, também definida como a mediana das cinco notas 
recebidas para esse item, e terá uma nota final definida pela média entre as notas de 
Formação Acadêmica e de Experiência Acadêmica e Profissional.  
 
 Serão eliminados os candidatos ao Mestrado que obtiverem nota final menor do que 
6,0. Os candidatos com nota final maior ou igual a 6,0 serão ordenados decrescentemente de 
acordo com suas notas finais e estarão classificados os primeiros 50 candidatos. Os demais 
candidatos estarão desclassificados. 
 
 Cada candidato ao Doutorado receberá uma nota de cada membro da Comissão de 
Avaliação de Mestrado para cada um dos três itens avaliativos definidos a seguir: 

(i) Formação Acadêmica, caracterizada por: curso de graduação, curso de mestrado, 
históricos escolares, coeficientes de rendimento, cursos de extensão ou 
especialização, desempenho em disciplinas avulsas cursadas no PGC, se for o 
caso, e pontuação no POSCOMP, se for o caso; 

(ii) Experiência Acadêmica e Profissional, caracterizada por: atividades 
profissionais, atividades de docência, participação em projetos de pesquisa e 
publicações aceitas ou submetidas; 

(iii) Projeto de Pesquisa, avaliado a partir do plano de trabalho elaborado em 
conjunto com o orientador pretendido, onde deverão estar claramente definidos 
o tema da pesquisa, seu objetivo, o estado da arte sobre o tema, métodos a serem 
utilizados e resultados esperados. 

 
 Cada candidato ao Doutorado terá uma nota de Formação Acadêmica, definida como 
a mediana das cinco notas recebidas pelos membros da comissão para esse item, uma nota 
de Experiência Acadêmica e Profissional, definida como a mediana das cinco notas 
recebidas para esse item, e uma nota de Projeto de Pesquisa,  também definida como a 
mediana das cinco notas recebidas para esse item,  e terá uma nota final definida pela média 
entre as notas de Formação Acadêmica, de Experiência Acadêmica e Profissional e de 
Projeto de Pesquisa.  
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 Serão eliminados os candidatos ao Doutorado que obtiverem nota final menor do 
que 6,0. Os candidatos com nota final maior ou igual a 6,0 serão ordenados 
decrescentemente de acordo com suas notas finais e estarão classificados os primeiros 50 
candidatos. Os demais candidatos estarão desclassificados. 
  
 Caberá ao Colegiado a decisão final sobre o processo de seleção, com base nos 
resultados encaminhados pela Comissão de Avaliação e na documentação dos candidatos. 
Os resultados serão referendados em reunião do Colegiado.  
 
6. Bolsas de Estudo 
 As bolsas de estudo CAPES e CNPq disponíveis no primeiro semestre do ano letivo 
de 2022 serão concedidas aos candidatos que tenham optado por concorrer à bolsa no 
formulário de inscrição seguindo a ordem de classificação obtida pelos candidatos no 
processo seletivo. 
  
7. Resultado 
   O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 17/01/2022 no sítio 
http://posgrad.ic.uff.br/resultados-de-selecoes.  
 
8. Recurso 
 Recursos contrários ao resultado da seleção devem ser encaminhados ao Colegiado 
do PGC por meio de carta em arquivo pdf enviado a secretaria.pos@ic.uff.br.  
 Prazo: 17/01/2022 a 20/01/2022 
 Resultado dos Recursos: 28/01/2022 
 
9. Calendário do Edital 

Inscrições: 03/11/2021 a 19/12/2021 
Resultado: 17/01/2022  
Interposição de Recursos: 17/01/2022 a 20/01/2022 
Resultado dos Recursos: 28/01/2022    

 
 
 
 

Niterói, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Alexandre Plastino de Carvalho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFF 

 


