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ATA 001/2019 da Reunião do Programa de Pós-Graduação em Informática, para tratar da 

SELEÇÃO DE ALUNOS DO PPGI realizada no dia 07 de outubro de 2019. No ato a Comissão de 

Seleção de Alunos do PPGI, composta pelos professores: Ruy Alberto Pisani Altafim na função 

de Coordenador do curso, Liliane dos Santos Machado, Allison Vasconcelos de Brito e 

Leonardo Vidal Batista, se reuniu as 14:00 horas na sala de nº 307 do Centro de Informática da 

UFPB para deliberar sobre o processo de seleção de alunos do programa de pós-graduação. 

Após exposição e debate dos problemas encontrados nos processos seletivos anteriores, a 

comissão deliberou que o processo ocorra da seguinte forma: 

1- Os alunos deverão realizar uma prova de proficiência em língua Inglesa 
(Eliminatória), podendo ser dispensado caso apresentem comprovante de proficiência. 

2- Análise de Currículo Lattes (Eliminatória em caso de não atinjir a pontuação mínima 
estabelecida) 

      3- Prova específica (Eliminatória caso o candidato não obtenha nota mínima de 7,0) 
 

 Os candidatos deverão se inscrever em um ou no máximo dois dos projetos ofertados 
pelos professores do programa.  

 Cada professor que decidir apresentar um projeto deverá escrever um resumo de no 
máximo 250 palavras, providenciar 3 referências bibliográficas, que serão a base de 
estudo para os candidatos e providenciar ao menos 3 questões discursivas sobre o 
projeto.  

 Os professores que não apresentarem os projetos nesse formato ficarão sujeitos a 
serem desqualificados do processo de seleção e não disputarão candidatos.  

 É de responsabilidade do professor a correção das provas no prazo definido. 

 Cada projeto poderá ofertar mais de uma vaga. 

 Os alunos serão ranqueados conforme sua nota final e sua escolha do projeto. 

 Data máxima para envio dos Projetos 16/10/2019. 
 
As 16:30 a comissão deu por encerrada a reunião e eu para constar lavrei e assinei a presente 

Ata. 
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