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Processo de seleção 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Campina 
Grande recebe anualmente cerca de 35 novos alunos de mestrado e 10 novos alunos de doutorado 
através de um processo de seleção objetivo, respeitando-se o número de vagas disponíveis de acordo 
com a capacidade de orientação dos professores. Podem se inscrever para seleção os portadores de 
diplomas de graduação em Ciência da Computação, ou em áreas afins de acordo com Regulamento do 
Programa.  
 
 

Documentação 
 
Este ano o processo de seleção pode ser completamente digital, não sendo necessário envio de 
documentos pelo correio. Recomenda-se que a inscrição seja realizada desta forma. Caso o candidato 
não tenha meios para enviar os documentos digitalizados, o envio pelo correio é permitido. Neste caso, a 
documentação deve chegar à secretaria do PPGCC (neste endereço) dentro do prazo de inscrições. 
Tanto para inscrições completamente digitais quanto para as demais, apenas informações comprovadas 
por documentos serão consideradas no processo de seleção.   
 
Os seguintes documentos são necessários para efetuar a inscrição de um candidato: 
 

● Formulário de inscrição online preenchido. Neste formulário de inscrição, os candidatos 
precisarão informar até 4 temas de pesquisa, em ordem de preferência, dentre os disponíveis 
neste endereço. Após o preenchimento, o candidato receberá um e-mail confirmando sua 
inscrição. Caso não receba o e-mail de confirmação em algumas horas, o o candidato deve 
entrar em contato com a secretaria do PPGCC por telefone ou email 
(selecao2012@copin.ufcg.edu.br). 

● Após o preenchimento do formulário, o candidato será direcionado a uma página Web onde 
deverá fazer upload dos seguintes documentos em formato PDF: 

○ Históricos Escolares dos cursos concluídos (graduação e pós-graduação); 
○ Diploma de Graduação ou Declaração de Concluinte da IES de origem; 
○ Curriculum Vitae. 
○ Para os candidatos ao Mestrado, carta de intenções redigida pelo candidato (não precisa 

ser manuscrita). A carta deve ter no máximo duas páginas e conter uma pequena 
biografia, explicar o interesse e motivação do candidato em cursar o mestrado, 
descrever suas áreas de interesse e, se possível, delinear problemas que o candidato 
acharia interessante investigar em seu mestrado. 

○ Para os candidatos ao Doutorado, proposta de plano de trabalho, assinado por docente 
do Programa, apto a orientá-lo. 

○ Versão digital de uma foto 3x4. 
○ Resultado do candidato no POSCOMP (Exame Nacional para Ingresso na Pós-

graduação em Computação). A participação no POSCOMP é fortemente recomendada, 
mas não é obrigatória. 

○ Carteira de identidade e CPF para os candidatos brasileiros, ou registro nacional de 
estrangeiro, para os candidatos estrangeiros. 



○ Comprovante atualizado de quitação com obrigações militares e eleitorais, no caso de o 
candidato ser brasileiro. 

● Duas cartas de referência para o mestrado e três cartas de referência para o doutorado. As 
cartas são fornecidas online pelos recomendantes ao PPGCC. Para tanto, o candidato deve 
informar seus recomendantes neste formulário. O PPGCC contactará os recomendantes, que 
devem então submeter a carta dentro do prazo de inscrições. Recomendamos portanto que o 
candidato contacte os recomendantes o quanto antes e após informá-los no formulário, 
confirmem com eles o recebimento do email enviado pelo PPGCC solicitando a recomendação. 
Recomendamos também que o candidato obtenha as cartas de recomendação segundo os 
seguintes critérios: 

○ Para os candidatos ao Doutorado: pede-se uma carta de seu orientador no mestrado. 
Caso não seja possível, devem ser indicados os motivos e fornecido o telefone de 
contato do orientador. 

○ Para os candidatos ao Mestrado: caso o candidato tenha participado de um programa de 
Iniciação Científica (PIBIC, PET, etc.), pede-se uma carta de recomendação de seu 
orientador. Caso não seja possível, devem ser indicados os motivos e fornecido o 
telefone de contato do orientador. 

○ Em seguida, pedimos que seja obtida uma carta de recomendação de um professor com 
o qual o candidato tenha tido extenso contato. 

○ Em seguida, pedimos que seja obtida uma carta de recomendação de coordenador de 
curso (ou ex-coordenador que conheça melhor o candidato). 

○ Em seguida, pedimos que a carta de recomendação seja de qualquer pessoa que 
conheça bem o candidato, principalmente no que diz respeito a sua capacidade de 
trabalho científico e mais especificamente em informática. 

● Se aplicável, uma declaração da instituição de ensino em que trabalha declarando a inclusão do 
candidato em programa institucional de capacitação docente e técnico (PICDT), se for o caso, ou 
da empresa ou órgão público informando se o candidato será liberado para capacitação. 

 
 

Critérios de seleção 
 
O processo de seleção ocorrerá de forma objetiva, considerando o histórico de graduação, pós-
graduação, experiência profissional, POSCOMP e publicações do candidato, como descrito a seguir: 

Definições 
 
Sobre a graduação: 

● N11 = Média escolar da graduação (escala de 0 a 10); 
● N12 = Avaliação ENADE (Média Geral (conc)) do curso de graduação (=35 para curso não 

avaliado). 
● graduação = N11 * N12/50 

 
Sobre a pós-graduação: 

● N21 = Média escolar da pós-graduação (escala de 0 a 10); 
● N22 = Avaliação CAPES do curso de pós-graduação (1 a 7) (=3 para curso não avaliado); 
● pós-graduação = N21 * N22/4 

 
Sobre publicações: 

Cada artigo é pontuado de acordo com a sua classificação no Documento de Área da CAPES (2007-
2009), para congressos, e no Web Qualis, para periódicos. Caso um artigo tenha sido publicado em 



evento ou periódico sem classificação, o candidato tem a opção de usar o documento de área para 
estimar em que estrato o evento ou periódico seria classificado, considerá-lo desta forma no cálculo 
de sua pontuação e submeter um documento justificando a escolha.  
● N31 = Índice de artigos completos em congressos e periódicos com índice Qualis A1, A2 ou B1. 

Para cada artigo computa-se 1/(posição do candidato na lista de autores) pontos. 
● N32 = Índice de artigos completos em congressos e periódicos com índice Qualis B2, B3 ou B4. 

Para cada artigo computa-se 1/(posição do candidato na lista de autores) pontos. 
● N33 = Índice de artigos completos em congressos e periódicos sem classificação no Qualis ou 

com índice Qualis B5. Para cada artigo computa-se 1/(posição do candidato na lista de autores) 
pontos. 

● publicações = 2 * N31 + N32 
 
Sobre experiência profissional e acadêmica: 

● N41 = Semestres concluídos como pesquisador com mestrado em projetos de pesquisa 
institucionais; 

● N42 = Semestres concluídos de monitoria, de ensino (técnico ou nível superior) ou de 
experiência profissional na área. 

● N43 = Semestres concluídos de IC; 
● N44 = Semestres concluídos de participação de grupo PET; 
● N45 = 1,0, se possui especialização lato-sensu, ou 0, se não possui; 
● N46 = 5,0, se possui mestrado em Ciência da Computação ou em áreas afins definidas no 

Regulamento do Programa; 
● experiência = MIN(10, N41/2 + N42/4 + N43/2 + N44/3 + N45 + N46) 

 
Sobre o Poscomp: 

● N51 = Nota no POSCOMP; 
● N52 = Média do POSCOMP no ano referente à nota N51. 
● N53 = Desvio padrão do POSCOMP, no ano referente à nota N51. 
● poscomp = MAX(0, (N51 - N52)/N53) 

 
Pontos por recomendação: 

● Para cada carta de recomendação: 
○ N61 = Títulação do recomendante = 1 doutor, 0.75 mestre, 0.5 graduado. 
○ N62 = Proximidade entre recomendante e recomendado = 1 muito próximo, 0.75 

próximo, 0.5 pouco próximo. 
○ N63 = Recomendação =  0 para Não recomendado, 0.6 para Moderadamente 

Recomendado, 1.3 para Recomendado, 2 para Fortemente Recomendado. 
○ N64 = Posição do candidato no ranking acadêmico = 2 para 1% melhores (excepcional), 

1.6 para 2-5% melhores (excelente), 1.2 para 6-20% melhores (muito bom), 10.8 para 
21-49% melhores (acima da média) e 0.4 para 50-100% melhores (na média ou abaixo 
da média).  

○ Titulação * Proximidade * (2 * Recomendação + Ranking)/3 
● recomendação = [N61  * N62 * (2 * N63  + N64)/3] 

 
Pontuação final: 
 
Para candidatos ao Mestrado:  

PMestrado = 6 * graduação + 3 * publicações + experiência + 2 * poscomp + recomendação 
 
Para candidatos ao Doutorado: 

PDoutorado = 6 * graduação + 6 * pós-graduação + 3 * publicações + 2 * experiência +  
3 * poscomp + 6 * recomendação 

 



Candidatos ao mestrado com valor de pontuação (PMestrado ou PDoutorado) abaixo do ponto de corte são 
automaticamente reprovados. Candidatos com valor de Pontuação (P) acima do ponto de corte são 
considerados aprovados, sendo classificados os alunos de acordo com o número de vagas disponíveis.  
 
Ponto de corte para mestrado: 50 pontos 
Ponto de corte para doutorado: 80 pontos 
 
 

Alocação de Bolsas 
 
As bolsas de estudo serão alocadas aos candidatos aprovados que tenham solicitado bolsa, na ordem 
estabelecida pela classificação da seleção, de acordo com a disponibilidade de bolsas no Programa e as 
Normas Complementares do PPGCC. Nos últimos anos, o PPGCC tem conseguido alocar bolsas a 
todos os alunos que as solicitam. 
 
 

Publicação do Resultado da Seleção 
 
A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera são publicadas na Web. E-mails de aceitação e 
rejeição serão enviados aos candidatos, os quais podem solicitar esclarecimentos dentro do período de 
recurso. 
 
  

Casos omissos 
 
Os casos omissos deste edital serão deliberados pela comissão examinadora. 
 
 
 

Comissão examinadora 
 
A comissão examinadora será composta pelos seguintes professores, todos do Departamento de 
Sistemas e Computação da UFCG:  

• Hyggo Almeida 
• Raquel Lopes 
• Carlos Eduardo Pires 
• Eustáquio Rangel 

 
 
 

Calendário 
 
Inscrições: 28/10/2011 a 30/11/2011 
Resultado Preliminar: 05/12/2011 
Recursos do Resultado Preliminar: até 11/12/2011 
Resultado Final da Seleção: 14/12/2011 



Início do Curso: primeira semana de março de 2012 
 
 

Recursos 
 
Os recursos devem ser enviados por e-mail para selecao2012@copin.ufcg.edu.br. Cada recurso será 
avaliado pelo Colegiado do Programa. O coordenador deverá emitir parecer objetivo e esclarecedor para 
o candidato sobre as condições pelas quais este não foi classificado. Tanto o envio de recursos quanto o 
parecer do Colegiado do Programa devem estar de acordo com as datas definidas no calendário do 
processo de seleção. 
 
 

Informações Adicionais 
 
Web: Página do PPGCC/UFCG 
Email: selecao2012@copin.ufcg.edu.br 
Tel.: +55 83 2101-1124 ou  
        +55 83 2101-1123  
 
 

Endereço para envio de documentação: 
 
O candidato que deseje remeter a documentação pelos correios, deve endereçá-la a:  

PPGCC - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
Universidade Federal de Campina Grande 
Centro de Engenharia Elétrica e Informática 
Av. Aprígio Veloso, 882 
Caixa Postal 10.106 

      58429-900 Campina Grande, PB 


