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EDITAL 01/2018 PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MESTRADO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) da Universidade 

Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que regula 

as condições de ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, no referido programa, 

ano letivo 2018.1. O Edital foi aprovado em reunião do colegiado do dia 27/09/2017, e 

obedece às Resoluções do CONSEPE Nº 07/2013, que estabelece condições mínimas a 

serem observadas nos editais de seleção para ingresso nos programas de pós-graduação 

lato e stricto sensu da UFPB; à Resolução Nº 79/2013, que deu nova redação ao 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFPB; à 

Resolução Nº 58/2016, que dispõe sobre ações afirmativas na Pós-Graduação stricto 

sensu na UFPB para candidatos autodeclarados e oriundos da população negra, povos 

indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência; e à Resolução 

60/2014, que aprova o Regulamento e a Estrutura Acadêmica do PPG em Informática, 

vinculado ao Centro de Informática.    

 

1. DA INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições serão realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), 

no período de 12 de novembro de 2017 até as 23:59 horas do dia 19 de novembro de 

2017, no endereço eletrônico: https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/ 

A inscrição ocorrerá se e somente se o(a) candidato(a) preencher cadastro online e 

anexar os dois arquivos indicados, um deles sendo o anteprojeto de pesquisa 

(obrigatoriamente em PDF) e o outro a documentação solicitada no item 2 deste edital 

(obrigatoriamente em um único arquivo PDF, preferencialmente compactado), nos 

campos disponíveis para anexar arquivo do formulário de cadastro.  

Período do Processo Seletivo: 12/11/2017 a 20/12/2017. 

Endereço eletrônico do Programa: http://ppgi.ci.ufpb.br 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

a) Requerimento ao coordenador, solicitando a inscrição no processo seletivo, conforme 

ANEXO I deste Edital; 

b) formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme ANEXO II deste Edital; 

c) uma fotografia 3x4 recente; 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
http://ppgi.ci.ufpb.br/


d) cópia do diploma de graduação ou certidão de colação de grau em curso de 

graduação reconhecido pelo Conselho Nacional de educação (CNE)/Ministério da 

Educação (MEC) ou diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino Superior 

(IES) estrangeira, devidamente revalidado nos termos da lei; ou ainda 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) candidato(a) em 

condições de concluir o curso antes da matrícula institucional no programa; 

e) histórico escolar da graduação; 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, ou currículo similar (para estrangeiros), com 

os documentos comprobatórios referentes aos últimos três anos. Todas as comprovações 

devem estar em um único arquivo paginado; 

g) no caso de candidatos (as) cotistas, apresentação de auto declaração de sua condição 

ou pertença étnico-racial (segundo Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016); 

h) comprovante de pagamento da taxa de inscrição (Resolução nº 05/2005 do Conselho 

Curador/UFPB), conforme item___ deste edital, para os(as) candidatos(as) não 

contemplados com a isenção; (Não requerido); 

i) comprovante de aprovação em exame da capacidade de leitura e interpretação em 

língua estrangeira, para candidatos (as) brasileiros que já disponham de certificados. Ver 

ANEXO VIII, onde se encontram os exames aceitos e pontuação necessária. Caso o 

candidato não possua tal exame, ele poderá realizar o exame oferecido pelo PPGI (ver 

calendário do edital); 

j) Comprovante de aprovação em exame de língua portuguesa, para candidatos (as) 

estrangeiros (as), para os níveis de mestrado e doutorado, e em outra língua, que não a 

sua língua pátria, no caso do doutorado, caso este requisito esteja previsto no 

regulamento do programa; 

k) Prova de estar em dia com as obrigações militares para os candidatos brasileiros do 

sexo masculino;  

l) Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais para os candidatos brasileiros; 

m) Tabela de pontuação de títulos preenchida (ANEXO VI). Na tabela existe um campo 

chamado “Página” que deve fazer referência ao número da página onde se encontra a 

comprovação para cada item a ser pontuado (item f). Só serão considerados os pontos 

dos componentes que apresentem as devidas referências em relação ao arquivo do item 

f; 

n) Uma cópia do anteprojeto de pesquisa em conformidade com especificação deste 

edital (ANEXO IX). Esclarece-se que o Anteprojeto é de autoria do candidato e deve se 

inserir na temática dos projetos que se encontram no ANEXO IV. Os candidatos devem 

entrar em contato com o possível orientador para a elaboração do Anteprojeto. O 

anteprojeto será avaliado de acordo com o Barema encontrado no ANEXO X. Só é 

necessária a escrita de um anteprojeto relacionado ao tema escolhido como primeira 

opção; 

2.1 Não será permitida a complementação de documentos após o término das inscrições. 

2.2 A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada, 

caberá à Coordenação do PPGI. A divulgação dar-se-á na secretaria do Programa e no 

seu endereço eletrônico http://ppgi.ci.ufpb.br 

2.3. Estrangeiros não provenientes de países de língua portuguesa, além da Proficiência 

em Língua Inglesa, deverão também apresentar, no ato da inscrição, Proficiência em 

http://ppgi.ci.ufpb.br/


Língua Portuguesa, com pelo menos o nível Intermediário Superior, comprovada pelo 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), 

outorgado pelo Ministério da Educação-MEC. 

 

3. DA INSTRUÇÃO SOBRE ATENDIMENTO ESPECIAL: 

3.1 A solicitação de atendimento especial (ANEXO III) deverá obedecer aos seguintes 

procedimentos: 

3.1.1 O(A) candidato(a) com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, 

atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 

necessita para a sua realização, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 40 do 

Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.  

3.1.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas 

de conhecimento específico, poderá requerer, no ato da inscrição, esse atendimento, 

apresentando cópia da certidão de nascimento da criança até 10 (dez) dias antes das 

provas e levar, no dia das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada 

e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante 

adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.  

3.1.3 O(A) candidato(a) que for acometido de qualquer incapacidade motora após a 

inscrição no certame poderá solicitar atendimento especial no prazo máximo de 48 

horas antes da realização das provas. 

 

4. DAS VAGAS: 

 O PPGI oferece 62 (sessenta e duas vagas) vagas para o curso de Mestrado, 

distribuídas entre as 2 linhas de pesquisa, considerando a(s) área(s) de concentração, nos 

termos da Resolução que regulamenta o Programa, assim como a disponibilidade do 

professor, se for o caso, conforme descrito no ANEXO IV deste Edital.  

4.1 Para o Programa, não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. 

4.2 Do total de vagas oferecidas, 20% serão destinadas a candidatos autodeclarados ou 

oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e 

pessoas com deficiência, segundo a Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016, o que 

corresponde a 12 (doze) vagas de mestrado.  

4.3 Para concorrer às vagas mencionadas no item 4.2, os(as) candidatos(as) deverão 

preencher um dos formulários de autodeclaração constantes do ANEXO V deste Edital. 

Os candidatos que não preencherem um dos formulários de autodeclaração serão 

considerados inscritos para as vagas de ampla concorrência.  

4.4 O(a) candidato(a) cujo perfil permite mais do que uma opção para as vagas 

mencionadas no item 4.2 deverão eleger apenas uma das modalidades (autodeclarado 

negro, indígena, pessoa com deficiência ou pertencente a povos e comunidades 

tradicionais), sendo automaticamente excluído das demais. Não será permitida a 

alteração desta opção no decorrer do processo.  

4.5 Os(As) candidatos(as) inscritos para as vagas mencionadas no item 4.2 necessitam 

realizar todo o processo seletivo e serem aprovados de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Edital. 



4.6 Os(As) candidatos(as) autodeclarados negros, indígenas, com deficiência ou 

pertencentes a povos e comunidades tradicionais concorrerão entre si às vagas 

estabelecidas no item 4.2 deste Edital. 

4.7 Caso as vagas mencionadas no item 4.2 não sejam ocupadas, poderão ser 

remanejadas para candidatos(as) da ampla concorrência, a critério do colegiado do 

PPGI, considerando-se a ordem de classificação no processo seletivo. 

 

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data / Período* Evento 

13/10/2017 a 11/11/2017  Divulgação do edital.  

13/10/2017 a 23/10/2017  Prazo para impugnação do edital. 

27/10/2017  Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

12/11/2017 a 19/11/2017  Período de inscrições. 

20/11/2017 Divulgação do resultado da homologação das Inscrições. 

21/11/2017 a 22/11/2017 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação 

das inscrições. 

23/11/2017  
Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da 

homologação das inscrições.  

24/11/2017 Exame da capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira. 

24/11/2017 
Divulgação do resultado do exame da capacidade de leitura e 

interpretação em língua estrangeira. 

27/11/2017 a 28/11/2017 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado do exame da 

capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira. 

29/11/2017 
Divulgação do resultado dos pedidos de reconsideração do exame da 

capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira.  

24/11/2017 
Avaliação Curricular e do anteprojeto, de acordo com a tabela de 

pontuação previamente divulgada no edital. 

29/11/2017 Divulgação do resultado da avaliação curricular e do anteprojeto. 

30/11/2017 a 01/12/2017 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da avaliação 

curricular e do anteprojeto. 

02/12/2017 
Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração da avaliação 

curricular e do anteprojeto. 

02/12/2017 Divulgação do resultado final do processo seletivo. 

03/12/2017 a 20/12/2017 Prazo para interposição de recursos. 

21/12/2017 Divulgação do Resultado Final. 

05/02/2018 a 07/02/2018 Período de Matrícula. 

*As datas e períodos dos eventos podem ser modificados em decorrência de situações não previstas. 



5.1 DA DURAÇÃO, DO LOCAL E HORÁRIO DAS ETAPAS 

A prova de suficiência em língua inglesa terá duração de 2 (duas horas), com início às 

14:00 horas do dia estabelecido no Cronograma do Processo Seletivo (24/11). Os locais 

de cada etapa do processo seletivo serão previamente divulgados no mural da secretaria 

do PPGI e no site http://ppgi.ci.ufpb.br 

 

6. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NAS ETAPAS DO PROCESSO 

SELETIVO E DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UMA NO RESULTADO FINAL 

6.1 O processo seletivo será conduzido por comissão ou comissões de seleção, 

constituída (s) por docentes vinculados ao PPGI e/ou externos. 

6.1.1 A critério do colegiado do PPGI, pode haver uma comissão geral ou comissões 

específicas, de acordo com a(s) área(s) de concentração e linha(s) de pesquisa, sendo 

que, um mesmo docente pode participar de mais de uma comissão.   

6.2 A(s) comissão(ões) de que trata o item 6.1 será(ão) designada(s) pelo(a) 

coordenador(a) do programa e aprovada(s) em colegiado.  

6.3 A seleção de Mestrado constará de uma primeira etapa de caráter eliminatório 

(exame de inglês) e uma segunda etapa de caráter eliminatório e classificatório 

(avaliação dos currículos e anteprojetos), sendo eliminados os candidatos que não 

obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) no exame de suficiência em inglês, igual ou 

superior a 7 (sete) na avaliação dos anteprojetos e igual ou superior a 30 pontos na 

avaliação do currículo (ANEXO VI).  

 

7 PROVA ESCRITA 

Esta seleção não constará de prova escrita. 

 

8. ENTREVISTA E/OU APRESENTAÇÃO DO PLANO PRELIMINAR DE 

DISSERTAÇÃO OU TESE 

Esta seleção não constará de entrevista ou apresentação do plano. 

 

9. DA ANÁLISE CURRICULAR E PONTUAÇÃO DO ANTEPROJETO DE 

PESQUISA  

9.1 A tabela de pontuação para avaliação curricular dos (as) candidatos (as) se encontra 

no ANEXO VI deste Edital. Os seguintes quesitos são avaliados: 
 
 Graduação = N1 * (N2/5) * N3 + N4  

=> N1 = Média escolar da graduação (CRE, escala de 0 a 10); 

=> N2 = Avaliação ENADE do curso (se não houver, assumir nota do último 

reconhecimento do curso pelo MEC); 

=> N3 = Pontuação obtida pela contagem não cumulativa dos pontos da tabela da 

“Seção I - Títulos Acadêmicos” do ANEXO VI deste Edital; 

=> N4 = 1 se a instituição de origem do candidato possui programa de pós-graduação 

stricto senso reconhecido pela CAPES com conceito maior ou igual a 3 em Computação 

ou área afim. Caso contrário será atribuída nota 0.  

http://ppgi.ci.ufpb.br/


 Produção = Pontuação obtida pela contagem dos pontos da tabela da “Seção II-‐ Produção 

Intelectual e Técnica” do ANEXO VI deste Edital;  
 Pesquisa = Pontuação obtida pela contagem dos pontos da tabela da “Seção III-‐ Atividades 

de Pesquisa na Área” do ANEXO VI deste Edital;  
 Experiência = Pontuação obtida pela contagem dos pontos da tabela da “Seção IV -‐ 

Experiência na Área e Outros” do ANEXO VI deste Edital; 

 

Pontuação do currículo (P)  
P = 3 * Graduação + 3 * Produção + 3 * Pesquisa + Experiência 

9.2 A avaliação dos anteprojetos, será realizada por professores da comissão de seleção, 

os quais atribuirão uma nota de 0 a 10 ao anteprojeto. A nota final será dada pela média 

aritmética das notas atribuídas por cada um dos avaliadores avaliador. 

 

10. DO RESULTADO  

10.1 A nota final será dada pela média ponderada das notas atribuídas à análise 

curricular (P) com peso 4 e ao anteprojeto com peso 1. 

10.2 As vagas serão preenchidas de acordo com a seguinte sequência: 
 

 Serão aprovados os candidatos com melhor nota final para cada 

orientador/projeto optado por ele como primeira opção, respeitando o número de 

vagas para o mesmo; 

 Serão aprovados os candidatos com melhor nota final, mas não aprovados em 

suas primeiras opções, para cada orientador/projeto optado por eles como 

segunda opção, respeitando o número de vagas para o mesmo. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1 O critério de desempate obedecerá a seguinte ordem: 

a. Nota do Currículo, 

b. Maior idade.  

 

12. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS CADA ETAPA DO 

PROCESSO SELETIVO 

A divulgação dos resultados do Exame de Seleção será feita mediante fixação de lista de 

aprovados e respectivas notas, no mural da secretaria do PPGI e no seu endereço 

eletrônico.  

 

13. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS E PRAZOS 

13.1 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de reconsideração 

do resultado em cada etapa de caráter eliminatório/classificatório do processo seletivo, 

obedecendo aos prazos estabelecidos no cronograma (seção 5). 

13.2 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, com recurso do resultado final do processo seletivo, conforme cronograma, .  

13.3 Os pedidos de reconsideração e/ou de recurso deverão ser encaminhados à 

coordenação do PPG por meio do SIGAA, conforme ANEXO VII deste Edital; 



13.3.1 Os pedidos de reconsideração serão julgados pela comissão de seleção. 

13.3.2 Os recursos serão julgados pelo Colegiado do PPGI. 

13.4 Não serão aceitos pedidos de reconsideração e/ou recurso fora dos prazos 

estabelecidos no cronograma (seção 5).  

13.5 Os resultados dos pedidos de reconsideração e/ou recurso serão divulgados no 

mural da secretaria do PPGI e no seu endereço eletrônico, em data e hora previamente 

estabelecidas.  

12. DO RESULTADO FINAL 

A divulgação do resultado final do processo seletivo, com os nomes dos candidatos 

aprovados e classificados em ordem decrescente das médias finais obtidas no certame, 

será feita em duas listas: uma apresentando os candidatos aprovados em ampla 

concorrência e outra com os candidatos aprovados nas vagas destinadas às ações 

afirmativas. 

 

13. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL E DA DOCUMENTAÇÃO 

O(A) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo deverá efetuar sua 

matrícula, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2018, no horário das 08:00 h às 12:00 

h, na secretaria do PPGI, mediante a apresentação da cópia legível dos seguintes 

documentos: Cédula de Identidade, se estrangeiro, Registro Nacional do Estrangeiro ou 

Passaporte, CPF e Diploma de graduação, que serão conferidas com o original pelo 

servidor responsável pela matrícula, e uma foto 3x4 recente, além do formulário de 

matrícula devidamente preenchido, disponível no endereço 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/. 

 

Endereço eletrônico do Programa: http://ppgi.ci.ufpb.br 

 

Casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção sem prejuízo do proclamado no 

Edital.  

 

Comissão de Seleção:  

 Clauirton de Albuquerque Siebra 

 Alisson Vasconcelos de Brito 

 Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta 

Lucídio dos Anjos Formiga Cabral 

Tiago Nascimento  

Iguatemi E. Fonseca 

 

João Pessoa, 29/09/2017. 

 

______________________________________ 

ASSINATURA DO PRESIDENTE 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S


ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

 

______________________________________________ vem requerer a V. Sª. 

inscrição no Processo de Seleção 01/2018 do Programa de Pós-Graduação em 

Informática, em nível de Mestrado, da Universidade Federal da Paraíba.   

 

 

 

 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 

 

 

 

João Pessoa, _____ de ____________ de _____ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Requerente 



ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO 01/2018 

 

      
1 - Dados Pessoais: 

NOME: 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

NATURALIDADE NACIONALIDADE 

SEXO    (   ) M        F (  )     

FILIAÇÃO (Pai e Mãe) ESTADO 

CIVIL 

 

RG/RNE 

 

EMISSOR 

 

DATA DE EMISSÃO 

C.P.F. 

 

RESERVISTA EMISSÃO 

TÍTULO 

 

SEÇÃO ZONA 

PASSAPORTE 

 

PAÍS EMISSOR 

LINK DO CURRICULO LATTES 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

 

CIDADE UF CEP 

TELEFONE 

 

E-MAIL 

 
2 - Formação Universitária 

CURSO 

 

INSTITUIÇÃO 

 

DATA DE 

CONCLUSÃO 

 

(    ) Bacharelado/Engenharia 

(    ) Licenciatura/Tecnólogo 

 
3 - Está solicitando Admissão em Outro(s) Curso(s) de Pós-Graduação? 

(    ) SIM (    ) NÃO Em caso afirmativo, qual(is)? 

  

 
4 - Como Pretende Custear Seu Curso? 

(    ) Bolsa (    ) Recurso Próprio (    ) Apoio da Empresa (    ) Outros 

4.1 – Se você já tem bolsa de estudos, indique a Instituição: 

(    ) CNPq (    ) CAPES (    ) Outra:___________________________________ 

 
5 – Em qual linha de Pesquisa você pretende ingressar (1a opção)? 

(    ) Sinais, Sistemas Digitais e Gráficos 

(    ) Computação Distribuída 

 

 

 

 



6 – Professores Orientadores em ordem de preferência 

 

1. Nome completo da 1a opção como  Orientador:___________________________________________ 

2. Nome completo da 2a opção como Orientador (Opcional):__________________________________ 

 
7 – Gostaria de solicitar a dispensa do exame de proficiência mediante entrega de documentação 

comprobatória  

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 
8 – Como tomou conhecimento do PPGI? 

(    ) SBC-L 

(    ) Amigos 

(    ) É aluno da UFPB 

(    ) Tem projeto atual em desenvolvimento junto ao Professor ________________________ 

(    ) Outro:______________________________________ 

 
9 - Você pretende cursar o Programa em regime? 

(    ) Dedicação Exclusiva - DE                             (    ) Tempo Parcial – TP 

9.1 – Caso tenha optado por DE acima, solicita Bolsa do Programa? 

(    ) Sim (    ) Não  

 
10 - Você tem vínculo empregatício? 

(    ) SIM (    )Não 

 

Se SIM:  

(    ) Vai deixar o emprego  

(    ) Vai deixar o emprego se obtiver bolsa 

(    ) Obterá licença total com vencimentos 

(    ) Obterá licença total sem vencimentos 

(    ) Obterá redução da jornada de trabalho semanal (para _______horas semanais) 

(    ) Continuará com a jornada de trabalho normal (atualmente _______horas semanais) 

 
11 - Você se enquadra na Resolução Nº 58/2016, que dispõe sobre ações afirmativas na Pós-Graduação 

stricto sensu na UFPB para candidatos autodeclarados e oriundos da população negra, povos indígenas, 

povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência? 

(    ) Sim (    )Não 

Em caso afirmativo*, qual?_____________________________________ 

*Preencher uma das opções do anexo V. 

 

 

 

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA DE INSCRIÇÃO 

SÃO COMPLETAS E VERDADEIRAS 

 

Assinatura 

 

Data: 

 



ANEXO III 

 

Requerimento de atendimento especializado ou específico  

PROCESSO SELETIVO 01/2018 

PPG em Informática  

SOCITAÇÃO: 

Eu,________________________________________________________________, 

Telefone para contato__________________________, candidato(a) ao Processo 

Seletivo 20__ do Programa de Pós-Graduação em _________, em nível de (  )   

Mestrado (  ) Doutorado, informo que tenho Necessidade Educativa Especial e 

solicito as providências necessárias para realização das provas, conforme 

discriminado abaixo 

 

1. Deficiência/necessidade: ____________________________________________ 

2. Tipo de impedimento: ______________________________________________ 

3. O que precisa para realizar a prova? (tempo/sala para lactante etc.): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Laudo médico anexo: ( ) Sim ( ) Não 

 

____________________________,___________________________ Local e data.  

 

 

Assinatura do Candidato  

_____________________________________________ 

 

 

ATENÇÃO! A aprovação deste pedido está condicionada ao parecer emitido pela 

Comissão de Seleção, de acordo com o laudo/atestado médico apresentado. 

Atendimento ESPECIALIZADO: para pessoa com baixa visão, cegueira, visão 

monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual 

(mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e discalculia. 

Atendimento ESPECIFÍCO: para gestante, lactante, idoso ou pessoa com outra 

condição específica. 

A comissão de Seleção reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos 

complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento 

ESPECIALIZADO e/ou ESPECIFÍCO declarado. 



ANEXO IV 

Quadro I – Distribuição de Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPG 

 

Abaixo estão listados os projetos de cada professor separados primeiramente por linhas 

de pesquisa e depois pelo nome do professor em ordem alfabética. 

 

I - Linha de Pesquisa: COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 
 Prof. Dr. Anand Subramanian (E-mail: anand@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Algoritmos eficientes para problemas de otimização combinatória (3 

vagas): de maneira geral, um problema de otimização combinatória é um problema discreto 

de otimização em que se deseja encontrar uma solução, em um conjunto finito de soluções, 

que minimiza ou maximiza uma dada função objetivo. Problemas desta natureza estão 

presentes em diversas áreas do conhecimento. Aplicações podem ser encontradas em 

problemas de logística, gestão da produção, alocação de recursos, aviação, eficiência 

energética, biologia computacional, clusterização, música (composição algorítmica), gestão 

de atividades acadêmicas, hospitalares, esportivas, jurídicas, etc. Dessa forma, o interesse de 

se estudar tais problemas não é apenas pela dificuldade de resolvê-los, mas também pela 

importância prática. Resolver problemas de otimização combinatória não é uma tarefa fácil, 

pois tais problemas estão geralmente enquadrados na classe NP-difícil, ou seja, não há 

algoritmo capaz obter soluções ótimas em tempo polinomial. O objetivo desse projeto é 

desenvolver algoritmos exatos, heurísticos e híbridos para problemas pertencentes a essa 

classe. 

 

 Prof. Dr. Ed Porto (E-mail: ed_porto@uol.com.br) 

 

Projeto 1 - Otimização de Ferramentas para Visualização de Dados (1 vaga): análise 

comparativa de ferramentas para visualização de dados para elaboração de requisitos 

funcionais e implementação de melhorias em ferramentas de código aberto (Por exemplo, 

InZight da New Zealand University). Utiliza-se uma abordagem de investigação-ação cujas 

fases abrangem o planejamento de melhorias da prática do software, a implementação dos 

requisitos propostos, o monitoramento descritivo dos efeitos da implementação e, 

finalmente, a avaliação dos resultados produzidos. Tais fases serão modeladas por uma 

linguagem do tipo UML. Técnicas de usabilidade serão empregadas no projeto de interface. 

  

Projeto 2 - Aplicações Interativas para Smartphone usando Técnicas de Marcação em 

Vídeo (1 vaga): o surgimento da tecnologia mobile apresenta nova solução na distribuição 

da informação com alta qualidade de som, imagem e difusão de conteúdo. Este novo 

cenário proporcionado representa um avanço no processo de comunicação interativa, 

tornando-se uma poderosa ferramenta na disseminação da informação. Este novo modelo 

abre um leque de oportunidades na criação de aplicações e construção de conteúdo para 

várias áreas do conhecimento humano, principalmente na Educação. O desenvolvimento de 

aplicações interativas, em áreas importantes, tais como M-Learning, e M-Health será 

suportado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão/LAVID do CI. Técnicas de marcação em 

vídeo vêm sendo amplamente estudadas buscando-se promover a facilidade do acesso ao 

conteúdo interativo para pessoas portadoras de necessidades especiais. A construção de 

aplicações interativas do Projeto utilizará técnicas de marcação em audiovisual (vídeo) e em 

áudio. 

 

 

 

 



 Prof. Dr. Fernando Matos (E-mail: fernando@ci.ufpb.br)  

 

Projeto 1 - Gerenciamento de redes em Cidades Inteligentes (2 vagas): A junção dos 

paradigmas de cidades inteligentes (Smart Cities) e Internet da Coisas (Internet of Things - 

IoT) apareceu como uma promessa de melhorar a qualidade de vidas das pessoas em vários 

aspectos (educação, meio-ambiente, transporte, saúde, dentre outros). Isto será possível 

através da conexão de diversos objetos, que monitoram ambientes e trocam dados para 

oferecem serviços avançados. Contudo, um grande problema deste "ambientes inteligentes" 

é a sua intrínseca heterogeneidade de equipamentos, protocolos, modelos de dados, etc. Este 

projeto tem por objetivo pesquisar como mecanismos e ferramentas de gerenciamento de 

redes e serviços podem ser utilizados para auxiliar no gerenciamento de tais ambientes. 

 

 Prof. Dr. Gledson Elias (E-mail: gledson@ci.ufpb.br ) 

 

Projeto 1 - Engenharia de Software Baseada em Buscas (1 vaga): o objetivo deste 

projeto é investigar, conceber, implementar e avaliar algoritmos, técnicas e ferramentas de 

Engenharia de Software Baseada em Buscas, em inglês Search Based Software Engineering 

(SBSE), para solucionar problemas em diversas áreas da Engenharia de Software, incluindo 

mas não limitado à: linhas de produtos, reuso de software, arquiteturas orientadas a 

serviços, planejamento e gerenciamento de projetos, manutenção de software, e engenharia 

de requisitos. SBSE é uma área emergente da Engenharia de Software na qual seus 

problemas são reformulados e modelados como problemas de busca, e, posteriormente, são 

resolvidos utilizando conceitos, técnicas, algoritmos e estratégias de busca e métodos de 

inteligência computacional. O objetivo da busca é identificar, dentre todas as soluções 

possíveis de um problema da Engenharia de Software, uma solução que seja 

suficientemente boa de acordo com métricas de software apropriadas. A reformulação 

permite que problemas previamente resolvidos de forma intensivamente manual e intuitiva 

possam ser resolvidos, total ou parcialmente, de forma sistemática e automatizada. Além 

disso, SBSE pode viabilizar soluções de problemas considerados intratáveis por outros 

métodos e técnicas da Engenharia de Software, frequentemente levando a soluções 

inovadoras, não antecipadas ou até mesmo inimagináveis. 

 

Projeto 2 - Infraestrutura, Plataforma e Middleware para Cidades Inteligentes (1 

vaga): o objetivo deste projeto é investigar, conceber, implementar e avaliar uma 

infraestrutura, plataforma ou middleware para suporte a construção de uma plataforma 

colaborativa, distribuída e interoperável, centrada em informações, que facilite o 

desenvolvimento ágil de aplicações e serviços para Cidades Inteligentes, do inglês Smart 

Cities, incluindo diferentes domínios de aplicação, tais como: governo eletrônico; 

administração pública; sistemas de transporte; controle e otimização de tráfego; 

gerenciamento de recursos energéticos, hídricos e ambientais; e projetos sociais nas áreas de 

educação, saúde e segurança pública. Explorando dados abertos, tecnologias de Internet das 

Coisas, Big Data e Computação em Nuvem, bem como conceitos de economia colaborativa 

e abordagens sistemáticas de reuso de software, a principal contribuição do projeto é a 

possibilidade de alavancar o conceito de um sistema operacional de Cidades Inteligentes, do 

inglês Smart City Operating System (SCOS), cujo propósito é interconectar e gerenciar um 

conjunto de objetos inteligentes, bem como criar uma camada de abstração para um 

ecosistema de serviços e aplicações, transformando a cidade e seus objetos em uma 

plataforma de computação social, e, assim, viabilizar a visão de cidade como uma 

plataforma (city-as-a-platform). 

 

 Prof. Dr. Gustavo Motta (E-mail: gustavo@ci.ufpb.br ) 

 

Projeto 1 - Radiologia social como infraestrutura de informação (3 vagas): radiologia 

social como infraestrutura de informação: um estudo do problema da formação de uma rede 

social profissional para telerradiologia A radiologia social como uma infraestrutura de 



informação é um sistema sociotécnico de tecnologia de informação e comunicação que 

favorece a associação espontânea de pessoas, organizações e componentes tecnológicos 

com atividades e estruturas situadas em contextos geográficos distintos, oferecendo recursos 

para compartilhamento de informações clínicas e colaboração a fim de formar um espaço 

social global para prática radiológica. Este projeto visa investigar o problema formação de 

uma rede social profissional para a telerradiologia, tendo como base uma infraestrutura de 

informação. Pretende-se neste estudo investigar as características das redes sociais 

profissionais e como podem ser aplicadas para suportar a atividade de telerradiologia. 

 

 Prof. Dr. Iguatemi E. Fonseca (E-mail: iguatemi@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Alocação Dinâmica de Canais em Redes sem Fio Industriais com Aplicações 

de IIoT (1 vaga): as Redes de Sensores sem Fio Industriais (IWSN - Industrial Wireless 

Sensor Networks) usualmente são empregadas para realizar o monitoramento ou controle de 

equipamentos, visando otimizar o processo de produção. A implantação de uma IWSN 

apresenta vantagens em comparação com o uso de redes cabeadas, como a maior 

flexibilidade e o baixo custo. No entanto, é necessário lidar com problemas típicos de redes 

sem fio. Esse projeto tem como foco a implementação de novas soluções e protocolos para 

IWSN de modo a mitigar os efeitos prejudiciais causados por um ambiente tão severo que é 

o industrial para a comunicação sem fio. Os testes destas soluções serão realizadas por meio 

da integração com aplicações no contexto de IIoT (Industrial Internet of Things) em 

cenários de interesse dos parceiros do projeto, como por exemplo, a Petrobrás e a 

Alpargatas. 

 

Projeto 2 - Ferramentas para identificação e tratamento de ataques de negação de 

serviço (1 vaga): o principal objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma 

metodologia e de uma ferramenta para a mitigação de ataques de negação de serviço 

volumétricos na camada de aplicação (DDoSV7). A metodologia proposta será utilizada 

para a construção de ferramentas de mitigação de DDoSV7 com alvo servidores Web (por 

exemplo, Apache e nginx) e serviços VoIP (por exemplo, OpenSIPS e Asterisk). A 

metodologia será validada utilizando tanto verificação formal, quanto realizando 

experimentos controlados em laboratório e em experimentos controlados nas redes de 

parceiros do projeto, como, por exemplo, a RNP. 

 

Projeto 3 - Otimização em redes (1 vaga): este projeto tem o objetivo de aplicar 

ferramentas de modelagem computacional, estratégias de otimização, bem como técnicas de 

inteligência computacional em problemas reais e práticos de redes de comunicação. Em 

particular, é possível estudar problemas práticos em Redes de Sensores sem Fio, Redes de 

Comunicação Ópticas ou Redes IP, inclusive sob o âmbito de paradigmas como: IoT 

(Internet of Things) ou IIoT (Industrial IoT), SDN (Software Defined Network), NFV 

(Network Function Virtualization), Redes Ópticas Elásticas, Indústria 4.0, dentre outros. 

 

 Prof. Dr. Lucídio dos Anjos Formiga Cabral (E-mail: lucidio@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 – Problemas de Otimização em Grafos (01 vaga): nos últimos 07 anos, 

clássicos problemas de otimização em grafos, como árvore geradora, caminho e fluxo, têm 

sido revisitados, incorporando restrições sobre os elementos (arestas/arcos) que podem 

compor uma solução. Entre esses requisitos adicionais, destacamos aqui restrições de 

conflito, imposição e dependência. As restrições de conflito consideram pares de elementos 

cuja presença simultânea em uma solução não é desejada. Os problemas associados 

procuram uma solução sem conflitos ou onde esses são minimizados de alguma forma. Por 

outro lado, as restrições de imposição consideram pares onde um dos elementos é 

obrigatório ou pelo menos fortemente desejável em qualquer solução. Finalmente, as 

restrições de dependência são estabelecidas a partir de pares de elementos em que a 

presença de um deles é condição para a possibilidade de inclusão do outro em uma solução. 



A definição de tais variações dos problemas clássicos é, usualmente, motivada por 

aplicações práticas e pela tentativa de modelá-las de forma mais realística. Além disso, 

relevantes questões teóricas que surgem com esses problemas despertam o interesse em seu 

estudo e resolução. Este projeto enquadra-se exatamente nesse contexto. A partir de uma 

revisão bibliográfica, identificamos direções de pesquisa, considerando nossas experiências 

anteriores, que procuram contribuir para preencher lacunas da literatura e obter resultados 

científicos relevantes. Duas serão as principais frentes de trabalho: (i) estudo de 

complexidade e propriedades teóricas e (ii) desenvolvimento e implementação de métodos 

de solução exata. Em geral, vamos lidar com os problemas através de uma abordagem de 

programação matemática. Procuraremos usar as propriedades de cada problema para gerar 

formulações de programação matemática fortes, que serão a base para o desenvolvimento 

dos métodos de solução. 

 

Projeto 2 - Problemas de Otimização Não Convexos (01 vaga): neste projeto tentamos 

determinar uma solução global para Problemas de Otimização não Convexos, porém as 

funções envolvidas são escritas como a diferença entre duas funções convexas, para este 

tipo de problema, existem condições suficientes de otimalidade global, que podem ser 

obtidas resolvendo-se sequencialmente dois problemas convexos, esta metodologia é 

interessante devido ao fato dela generalizar uma grande parte dos problemas  de otimização 

existentes, além de um número muito grande de aplicações no mundo real. 

 

Projeto 3 – Problema de Escalonamento de Instruções em Microprocessadores (01 

vaga): uma das principais funções de qualquer compilador é a fase de escalonamento de 

instruções onde as instruções de máquina geradas devem ser ordenadas de modo que o 

número de ciclos de relógio do processador necessários para completar todas as operações 

seja minimizado. Arquiteturas de processadores modernos são do tipo pipeline, ou seja, 

múltiplas instruções podem estar em curso de execução, ocupando diferentes estágios, ao 

mesmo tempo. Entretanto, na prática, o fluxo ideal de instruções através do pipeline pode 

ser perturbado por diversos conflitos, especialmente aqueles decorrentes da dependência de 

dados entre as instruções. Além do mais, cada relação de precedência está associada com 

uma latência que captura o número de ciclos de relógio necessários até que o resultado 

computado pela primeira instrução esteja disponível para o seu sucessor. Os tempos de 

início das instruções sucessoras devem obedecer a essas latências que asseguram que não 

haverá a ocorrência de conflitos e todos os operandos estarão prontos quando estas 

instruções forem executadas. Essas restrições de latência tornam o escalonamento de 

instruções um problema de otimização combinatória NP-Difícil, mesmo quando 

consideramos processadores single-issue que permitem somente a inserção de uma 

instrução no pipeline a cada ciclo de relógio. Neste projeto, o objetivo é trabalhar com 

abordagens heurísticas e exatas, em particular, com ênfase na solução exata do problema de 

escalonamento de instruções de um bloco básico para processadores usando programação 

inteira.  

 

Projeto 4 - Algoritmos de resolução do Problema Claw Free (01 vaga): seja G = (V,E) 

um grafo simples, no qual V é o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas. Um grafo 

garra é definido como sendo um grafo bipartido completo K1,3. O Problema Claw Free, em 

português, Problema Livre de Garra (PLG), tem como objetivo encontrar um subconjunto 

mínimo de vértices S  V de modo que nenhum subgrafo induzido por vértice em G[V \ S] 

seja um grafo garra. Os grafos livres de garra estão associados aos grafos de intervalo 

unitários, aplicados a alocação de atividades conflitantes que tenha um tempo unitário. Em 

outras palavras, esse problema também pode ser visto como: dado um conjunto de tarefas 

com tempos variáveis (cada tarefa dura bi - ai), remover o menor número delas de modo que 

as tarefas resultantes possam ser todas colocadas como tarefas unitárias (bi - ai = 1). 

Pretende estudar o poliedro deste problema e criar soluções extas e heurísticas para o 

mesmo. 

 



Projeto 5 – Algoritmos para o Problema do Corte Global Rotulado Mínimo (01 vaga): 

seja G = (V,E,L) um grafo com arestas rotuladas, no qual V é o conjunto de vértices de G, E  

é o conjunto de arestas, L é o conjunto de rótulos (cores) sobre E e cada aresta e  E possui 

um rótulo L(e) associado; o Problema do Corte Global Rotulado Mínimo (PCGRM) tem 

como objetivo encontrar um subconjunto de rótulos L’  L  de modo que o grafo G = 

(V;E´;L’) seja desconexo e |L’| seja minimizado. O PCGRM pode ser utilizado com o 

objetivo de mensurar a capacidade de uma rede em permanecer conectada quando conjuntos 

de enlaces correm riscos compartilhados. Por exemplo, em uma rede Wi-Fi, um atacante 

pode derrubar todos os enlaces em uma certa frequência adicionando um forte sinal de ruído 

a esta. Outro caso se dá quando dois enlaces utilizam o mesmo duto em parte do caminho.  

Pretende-se estudar novos cortes válidos para o problema, para serem utilizados em 

estratégias de resolução exata como Branch-and-Bound e Branch-and-Cut e adaptar meta-

heurísticas clássicas como o GRASP e VNS para o problema. 

 

 Profa. Dra. Natasha Queiroz (E-mail: natasha@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Inteligência Artificial e Informática em Saúde (2 vagas) : este projeto 

abrangente tem como objetivo investigar abordagens baseadas em Inteligência Artificial, 

como Representação do Conhecimento e Raciocínio, Ontologias, Aprendizagem de 

Máquina, Redes Bayesianas, etc., para solucionar  problemas no domínio da Informática em 

Saúde, com ênfase em Sistemas de Suporte à Decisão Clínica e Educação em Saúde, dentre 

outros.   

 

Projeto 2 - Sistemas Inteligentes para Cidades Inteligentes (2 vagas): este projeto 

abrangente tem como objetivo investigar o uso de técnicas da Inteligência Artificial e 

Engenharia de Software, para investigar soluções para problemas, e especificar e 

implementar sistemas inteligentes nas várias dimensões das Cidades Inteligentes, como 

mobilidade, governança, meio ambiente, economia, pessoas, e moradia. Dentre outras, 

abordagens baseadas em Inteligência Computacional, como os Algoritmos Genéticos tem 

sido empregadas. 

 

Projeto 3 – Monitoramento Inteligente e Pervasivo da Saúde Humana (2 vaga): existem 

diversos parâmetros vitais do ser humano, tais como taxa respiratória e cardíaca, os quais 

podem ser utilizados como indicadores de problemas de saúde. Além disso, o próprio 

movimento humano pode ser monitorado de forma a auxiliar no diagnóstico de problemas 

de locomoção e postura. Nesta área, algoritmos inteligentes podem ser embarcados em 

Smartphones e fornecer um acompanhamento contínuo e pervasivo, atuando como 

dispositivos de prevensão de baixo custo. A proposta deste projeto é estudar tais 

abordagens, vislumbrando tanto soluções de software como de hardware. 

 

 Prof. Dr. Rostand Costa (E-mail: rostand@lavid.ufpb.br) 

 

Projeto 1-  OpenSigns: Plataforma Aberta para Tradução Automática para Línguas de 

Sinais (2 vagas): O objetivo do projeto é investigar a viabilidade de oferta de uma 

plataforma universal para tradução "speech/text to sign language", em diferentes línguas 

orais e de sinais, na qual os componentes comuns teriam funcionalidades genéricas 

compartilhadas, inclusive na criação e manuseio dos dicionários, e apenas o engine de 

tradução seria intercambiável, sendo específico de cada linguagem. A proposta é que a 

concentração de esforços e recursos em torno de uma solução única, além de poder 

proporcionar ganhos no estado da técnica, como maior flexibilidade funcional e acabamento 

no padrão da indústria nos componentes comuns, também pode permitir avanços no estado 

da arte, como o compartilhamento de técnicas e heurísticas entre as máquinas de tradução e, 

até mesmo, alavancar o surgimento de um núcleo tradutor comum, baseado em regras e/ou 

métodos estatísticos, que possa ser estendido/adaptado para atender novas linguagens e/ou 

regionalismos. A redução do esforço de disponibilização de uma nova linguagem de sinais 

mailto:rostand@lavid.ufpb.br


na plataforma pode alavancar ainda mais a inclusão digital e a acessibilidade, sobretudo nos 

países mais pobres. Uma plataforma única (e padronizada) pode ainda servir de catalisador 

para serviços mais avançados de tradução, como conversão prévia text-to-text integrada. 

Neste sentido, mecanismos de tradução entre linguagens orais (já disponíveis) podem ser 

incorporados para permitir que um surdo brasileiro possa entender, em LIBRAS, um texto 

em inglês, por exemplo. 

 

Projeto 2 - Torcida Ativa: Tecnologias para incrementar a experiência e participação 

ativa de audiências conectadas em eventos esportivos (1 vaga) - A experiência do 

torcedor em eventos esportivos, normalmente, é enriquecida por diversos momentos 

espontâneos de participação ativa e coletiva da audiência, as quais extrapolam o consumo 

puramente passivo da partida. Nesses momentos de incremento da experiência na arena 

esportiva, como holas e cânticos, os torcedores são ao mesmo tempo criadores e 

participantes ativos das interações coletivas que surgem no decorrer da partida. No entanto, 

a quase totalidade da audiência espera passivamente por oportunidades de interagir com os 

demais membros, as quais dependem, sobretudo, da iniciativa de torcedores isolados e da 

adesão de seus companheiros próximos para serem disparadas (ou de algum evento 

inusitado alheio ao jogo). Neste sentido, é possível que a existência de um sistema 

estabelecido para facilitar esse tipo de participação ativa entre os membros da audiência em 

um evento esportivo, permita, de uma forma mais frequente e controlada, que os torcedores 

tenham uma melhor experiência. O conceito de Torcida Ativa a ser investigado nesse 

projeto engloba um conjunto de estratégias e técnicas de engajamento de audiências 

aplicadas para alavancar a participação ativa de torcidas através do uso coordenado de 

dispositivos móveis e telões nas arenas. 

 

Projeto 3 - RegChain: Uso de Blockchain em Aplicações Notariais e Registrais   (1 

vaga): a validação da existência ou da posse de documentos formalmente assinados é 

fundamental em qualquer contexto legal. Normalmente, a certificação tradicional de 

documentos físicos se baseia em autoridades centrais, notariais ou não, para armazenar e 

aplicar os registros e mecanismos necessários para tal fim e também lidar com os aspectos e 

desafios de segurança. Desafios esses que se tornam cada vez mais difíceis à medida que os 

arquivos envelhecem. Entretanto, a materialização e desmaterialização de documentos bem 

como o dinamismo e velocidade das relações digitais tem representado um novo desafio 

para entidades produtoras e/ou certificadoras de documentos. Principalmente quando 

começa a emergir a possibilidade de geração de documentos em papel a partir de 

documentos digitais e a geração de documentos digitais a partir de documentos em papel, 

demandando a garantia de que os termos estabelecidos no original sejam efetivamente 

conservados e recebam uma chancela de legitimação, independentemente da sua forma de 

representação. Neste sentido, a tecnologia de livro-razão distribuídos (DLTs - Distributed 

Ledgers Technologies) se apresenta como um modelo alternativo para a certificação de 

documentos legais, sobretudo pela eliminação da necessidade de uma autoridade 

centralizada para verificar a autenticidade de um documento. Uma entidade emissora pode 

simplesmente armazenar a assinatura e a marcação de tempo associada com um documento 

legal na cadeia de blocos (blockchain) e validá-lo em qualquer tempo usando os 

mecanismos nativos da tecnologia. Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral 

investigar o potencial do uso da tecnologia de DLTs, como Bitcoin, Ethereum e Hyperledge, 

por exemplo, normalmente associados com criptomoedas e contratos inteligentes, em 

aplicações fora do contexto financeiro, sobretudo as de cunho notarial e/ou registral. 

 

Projeto 4 - evMeter: Contagem Automática da Audiência em Eventos (1 vaga): a 

contagem volumétrica é umas das aplicações da visão computacional. Com ela é possível 

detectar, reconhecer e quantificar objetos em uma imagem sem a necessidade da 

intervenção humana. No seu processo básico, a imagem capturada por uma câmera digital 

passa por um pré-processamento que adapta a imagem de acordo com os padrões requeridos 

pelo restante do sistema. Pode-se, também, se necessário, fazer algum tipo de segmentação 



na imagem, que consiste em particionar a imagem em regiões em busca de pontos de maior 

interesse. Finalmente, é feito o reconhecimento do objeto de estudo e realizado a 

quantificação. Neste contexto, reconhecer significa conhecer de novo, e isto requer um 

processo onde exista algum conhecimento prévio sobre o objeto a ser reconhecido. Neste 

caso, os sistemas de visão computacional possuem uma intersecção com a área de 

inteligência artificial. Para fazer o reconhecimento, um processo de visão computacional 

normalmente requer uma base de conhecimento, a qual pode ser definida através de regras, 

ou pode ser aprendida, a partir de um conjunto de amostras dos objetos a serem 

reconhecidos sobre o qual são aplicadas técnicas de aprendizado de máquina. Desta forma, é 

possível fazer a contagem volumétrica de objetos de maneira automática. Isso possibilita a 

resolução de problemas onde a contagem tradicional pode: ter alto custo, demandar muito 

esforço ou, até, ser imprecisa ou não confiável. A indústria do cinema se encaixa em um 

destes cenários, no qual as produtoras/distribuidoras dos filmes nem sempre contam com 

mecanismos automáticos e auditáveis para contabilizar a quantidade de pessoas que 

assistiram à um determinado filme. Esta contagem, normalmente, fica a cargo das redes de 

exibição e podem não passam por nenhum tipo de validação. Considerando o fato de que o 

faturamento de um filme provém, em grande parte, da arrecadação com bilheteria, isso pode 

causar um desbalanceamento na indústria cinematográfica prejudicando a produção cultural. 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral a investigação do uso combinado de 

técnicas de visão computacional e deep learning em sistemas de contagem e aferição 

automática de público em cinemas, teatros e outros tipos de audiências similares. 

 

 Profa. Dr. Thais Gaudêncio do Rego (thais@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - FAQBot (1 vaga): tem como objetivo desenvolver uma interface Chatbot capaz 

de receber perguntas como entrada e verificar se no banco de dados existe uma pergunta 

similar em termos de escrita e semântica para respondê-la. Conhecimentos desejáveis: 

Processamento de linguagem natural, Python, inteligência artificial e banco de dados. 

 

Projeto 2 – Predição de Evasão (1 vaga): o objetivo do projeto é predizer evasão de 

estudantes de cursos à distância utilizando aprendizagem de máquina a partir de dados de 

interação destes com a plataforma Moodle. Conhecimentos desejáveis: Python, inteligência 

artificial e banco de dados. 

 

Projeto 3 – Otimização de redes neurais (2 vagas): o objetivo dessa pesquisa é a 

utilização de técnicas de otimização para a melhor escolha de parâmetros para uma 

arquitetura ótima de Redes Neurais Convolucionais. Conhecimentos desejáveis: Python e 

inteligência artificial. 

 

 Prof. Dr. Tiago Maritan (E-mail: tiagomaritan@lavid.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Usando Deep Learning para Descrever Ações e Cenas em Plataformas de 

vídeo Digital: (3 vagas) : o objetivo do projeto é investigar e desenvolver técnicas baseadas 

em aprendizagem profunda (deep learning) para realizar a descrição de ações e cenas em 

vídeos e imagens. Esse tipo de descrição pode ser utilizado, por exemplo, para auxiliar 

pessoas cegas na compreensão de informações visuais, e como consequência promover a 

sua inclusão. 

 

Projeto 2 - OpenSigns: Plataforma Aberta para Tradução Automática para Múltiplas 

Línguas de Sinais (2 vagas): o objetivo do projeto é investigar a viabilidade de oferta de 

uma plataforma universal para tradução "speech/text to sign language", em diferentes 

línguas orais e de sinais, na qual os componentes comuns teriam funcionalidades genéricas 

compartilhadas, inclusive na criação e manuseio dos dicionários, e apenas o engine de 

tradução seria intercambiável, sendo específico de cada linguagem. 

 



 Prof. Dr. Vivek Nigan (E-mail: vivek.nigam@gmail.com) 

 

Projeto 1-  Segurança em sistemas IoT (1 vaga): Dispositivos Internet of Things (IoT) 

têm sido cada vez mais utilizado em aplicações como Indústria 4.0, smart homes, smart 

cities, etc. Um sério problema do uso de dispositivos IoT é o aumento considerável da 

exposições de sistemas a atacantes, o chamado attack surface. Este projeto tem como intuito 

investigar vulnerabilidades de sistemas IoT e propor mecanismos para a mitigação de 

ataques. 

 

Projeto 2 - Modelos de Intrusos com Recursos Limitados (1 vaga): Na verificação 

formal da segurança de sistemas distribuídos se utiliza o modelo de intruso proposto por 

Dolev e Yao onde o atacante é tão poderoso quanto a rede. Infelizmente este modelo não 

possibilita a identificação de ataques a sistema distribuídos onde o atacante explora 

vulnerabilidades dos protocolos utilizados. Exemplos destes ataques são os ataques de 

negação de serviço Low-Rate e assimétricos. Este projeto tem como objetivo definir 

modelos de intrusos com recursos limitados, mais próximos da realidade, e investigar 

métodos para a verificação automática da segurança de sistemas. 

 

II - Linha de Pesquisa: SINAIS, SISTEMAS DIGITAIS E GRÁFICOS 
 

 Prof. Dr. Alisson Brito (E-mail: alisson@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Desenvolvimento de sistema embarcado para diagnóstico de Drones em 

tempo real (1 vaga): o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema a ser embarcado 

capaz de detectar e diagnosticar falhas ocorridas em drones durante o voo. Conhecimentos 

desejáveis: programação em C/C++. 

 

Projeto 2 - Desenvolvimento de sistema embarcado para diagnóstico de plantações em 

tempo real (1 vaga). O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema embarcado capaz 

de detectar e diagnosticar plantações em tempo real. Este sistema deverá ser de baixo 

consumo e pouco peso para ser embarcado em drones de pequeno porte. Conhecimentos 

desejáveis: programação em C/C++. 

 

Projeto 3: Desenvolvimento de um sistema na nuvem para planejamento de missões 

para Drones (2 vagas). O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema web capaz de 

gerenciar múltiplos drones e prover serviços, tais como, planejamento de rota, 

acompanhamento on-line, geração de mapas na web etc. Conhecimentos desejáveis: 

programação web. 

 

 Prof. Dr. Leonardo Vidal Batista (E-mail: leonardo@ci.ufpb.br) 

 
Projeto 1 - Análise dos requisitos ICAO utilizando Deep Learning (2 vagas): a 

Organização Internacional de Aviação Civil (International Civil Aviation Organization - 

ICAO) endossou, em 2002, o uso da face como a característica biométrica globalmente 

interoperável para confirmação de identidade assistida por máquina, por intermédio de 

documentos de viagem legíveis por máquina (machine readable travel documents - MRTD). 

Seguindo as diretivas da ICAO, foi lançado o padrão ISO/IEC 19794-5, para fotografia em 

passaportes eletrônicos, que especifica dezenas de características que devem ser verificadas, 

relacionadas principalmente à pose e à posição da face na imagem e a falhas fotográficas, 

como embaçamento, olhos vermelhos etc. Este projeto visa desenvolver uma solução 

baseada em Deep Learning para avaliação automática de todos os requisitos do ICAO. O 

modelo treinado deve obedecer às exigências de avaliação do Biolab-ICAO - arquivo 

executável menor que 20MB e tempo de execução inferior a 10 segundos para avaliar todos 

os requisitos.  



Projeto 2 - Detecção e classificação de elementos de interesse no trânsito usando Deep 

Learning (2 vagas): este projeto objetiva desenvolver métodos e sistemas baseados em 

Deep Learning para detecção e classificação em tempo real de alguns elementos de interesse 

no trânsito. Mais especificamente, a partir de vídeos capturados por câmeras RGB ou RGB-

D, pretende-se detectar e classificar sinalização gráfica vertical e horizontal, veículos e 

pedestres. 

 

 Profa. Dra. Liliane Machado (E-mail: liliane@di.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Simulação com Imersão Total em Realidade Virtual (2 vagas): este projeto 

envolve a pesquisa de metodologias para projeção, sincronização e comunicação em 

sistemas de realidade virtual totalmente imersivos (tipo CAVE),abordando problemas de 

representação de informações no espaço e interação entre pessoas fisicamente distantes. 

 

Projeto 2 - Engajamento em Games a Ambientes de Realidade Virtual (2 vagas): o 

presente projeto tem como objetivo a pesquisa e proposição de metodologias voltadas a 

promoção e medição do engajamento de usuários em sistemas interativos, incluindo-se ai 

técnicas de design,  gamificação, personalização e adaptação de aplicações voltadas ao 

treinamento, educação e reabilitação. 

 

 Prof. Dr. Ronei Moraes (E-mail: ronei@de.ufpb.br) 

 

Projeto 1- Sistemas  Inteligentes  e  Aplicações  em  Jogos (1 vaga): a Inteligência 

Computacional é composta por um conjunto de técnicas que visam o desenvolvimento de 

sistemas que possam apresentar alguma forma de inteligência  similar  à  exibida  por  

determinados  sistemas biológicos.  No contexto dos jogos, a inteligência computacional 

pode ser utilizada nas respostas e interações do jogo com o usuário. O objetivo dessa  

pesquisa   é   o   estudo   de   técnicas   de   Inteligência Computacional   adequadas   ao 

desenvolvimento de jogos específicos, visando contextos educacionais. 

 

Projeto 2: Sistemas Inteligentes e Aplicações em Realidade Virtual (1 vaga) - A 

Inteligência Computacional é composta por um conjunto de técnicas que visam o 

desenvolvimento de sistemas que possam apresentar alguma forma de inteligência similar à 

exibida por determinados sistemas biológicos. No contexto dos sistemas de simulação 

baseados em realidade virtual, a inteligência computacional pode ser utilizada no 

monitoramento de ações realizadas pelo usuário nos sistemas de treinamento baseados em 

realidade virtual e avaliar a acurácia dessas interações. O objetivo dessa pesquisa é o estudo 

de técnicas de Inteligência Computacional adequadas ao monitoramento e avaliação de 

treinamento na área médica. 

 

 Prof. Dr. Ruy Alberto Pisani Altafim (ruy@cin.ufpb.br) 

 

Projeto 1 – Monitoração residencial do consumo de energia (1 vaga): com o intuito de 

aumentar a economia energética, este projeto tem como finalidade o desenvolvimento de 

um sistema eletrônico baseado em microcontroladores (ESP8266) para monitorar o 

consumo de energia em equipamentos instalados em ambientes residenciais. 

 

Projeto 2 – Co-geração de energia através de piezoeletretos (1 vaga): a busca por novas 

técnicas de geração de energia tem levado ao desenvolvimento de sistemas alternativos e 

não convencionais. Nesse contexto, pretende-se utilizar piezoeletretos para implementação 

de novas aplicações que possam atuar diretamente na co-geração de energia elétrica. 

 

 

 

 



 Prof. Dr. Tiago Nascimento (E-mail: tiagopn@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Localização de Robôs Móveis Terrestres (1 vaga): o objetivo deste projeto é 

desenvolver um sistema de localização e fusão de sensores para robôs móveis terrestres para 

ambientes internos utilizando a plataforma de robôs Turtlebot 2. Conhecimentos desejáveis: 

programação em C++, Python e MatLab. 

 

Projeto 2 - Navegação para Robôs Móveis Aéreos - Drones Quadcópteros (2 vagas): o 

objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de navegação para robôs móveis aéreos, 

mais especificamente um sistema de localização e visão para Drones de quatro hélices. 

Conhecimentos desejáveis: programação em C++ e circuitos eletrônicos. 

 

Projeto 3 - Processamento de Imagem para Análise de Produtos Industrializados (1 

vaga): o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema baseado em visão e RFID para 

contagem de materiais em industrias de manufatura da região. Conhecimentos desejáveis: 

programação em C++, Sistemas Embarcados e PDI. Essa vaga é em parceria com uma 

Empresa de Software. 

 

 



 

ANEXO V 

FORMULÁRIOS DE AUTODECLARAÇÃO 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA 

SELEÇÃO DO (  )MESTRADO (  )DOUTORADO EM _________________________ 

UFPB/ 20__  

Eu,...............................................................................................................,RG...................

.................e CPF.........................,declaro, para o fim específico de atender ao item ___ 

do EDITAL __/20__ do Programa de Pós-Graduação em 

________________________________, que estou apto(a) a concorrer à vaga destinada 

à pessoa com deficiência na Universidade Federal da Paraíba e que esta declaração está 

em conformidade com o Art 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). Estou 

ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades 

previstas em lei.  

Data:                                                                                                     

Assinatura:________________________________ 

 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA PARA 

SELEÇÃO DO (  )MESTRADO (  )DOUTORADO EM _________________________ 

UFPB/ 20__  

Eu,................................................................................................................,RG..................

....................e CPF..........................,declaro meu pertencimento ao povo indígena para o 

fim específico de atender ao item ___ do EDITAL __/20__ do Programa de Pós-

Graduação em _______________________. Estou ciente de que, se for detectada 

falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.  

Data:                                                                                                     

Assinatura:________________________________ 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA PARA 

SELEÇÃO DO (  )MESTRADO (  )DOUTORADO EM _________________________ 

UFPB/ 20__ 

Eu,.................................................................................................,RG.................................

...e CPF...............................declaro, para o fim específico de atender ao item ___ do 

EDITAL __/20__ do Programa de Pós-Graduação em __________________, que estou 

apto(a) a concorrer à vaga destinada aos candidatos autodeclarados negros. Estou ciente 

de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas 

em lei.  

Data:                                                                                                     

Assinatura:________________________________ 

 

 



FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PERTENCENTE A POVOS 

E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA SELEÇÃO DO (  )MESTRADO (  

)DOUTORADO EM _________________________ UFPB/ 20__ 

 

Eu,.........................................................................................................,RG.........................

.......... e CPF......................................, declaro meu pertencimento ao povo/comunidade 

..............................................................................., para o fim específico de atender ao 

item ___ do EDITAL __/20___ do Programa de Pós-Graduação em 

_____________________________. Estou ciente de que, se for detectada falsidade na 

declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.  

Data:                                                                                                     

Assinatura:________________________________ 



 

ANEXO VI 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO  

 

 
Seção 0 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

DESCRIÇÃO Valor PÁGINA* 

1. CRE (comprovar com o histórico de graduação)  - 

2. Avaliação ENADE do curso (comprovar com página do relatório ENADE, 

mostrando a nota do curso. Comprovação pode ser obtida nas seguintes 

páginas: https://emec.mec.gov.br/ ou 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/ 

  

3. Indicar valor 1 se a instituição de origem possui programa de pós-

graduação stricto senso reconhecido pela CAPES com conceito maior ou 

igual a 3 em Computação ou área afim. Caso contrário atribuir nota 0. 

(Comprovar com o print-screen da página do programa de Pós-Graduação, o 

qual mostre o link de tal programa) 

  

 
Seção I - TÍTULOS ACADÊMICOS 

TÍTULO No DE PONTOS - 

1. Graduação na área de Ciência da Computação ou Engenharias (vale 1,5)  - 

2. Cursos de graduação em outras áreas (vale 1,0)  - 

  

Seção II - PRODUÇÃO INTELECTUAL E TÉCNICA 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA No DE PONTOS PÁGINA* 

Livros Publicados em área diretamente ligada ao projeto de pesquisa 

pretendido 

  

1. Autoria no Exterior (16 pontos por livro)   

2. Co-autoria no Exterior (8 pontos por livro)   

3. Autoria no País (8 pontos por livro)   

4. Co-autoria no País (4 pontos por livro)   

5. Organização de livros ou exemplares temáticos de revistas no Exterior (6 

pontos por organização) 

  

6. Organização de livros ou exemplares temáticos de revistas no País (4 

pontos por organização) 

  



7. Capítulos de Livro publicados no Exterior (4 pontos por capítulo)   

8. Capítulos de Livro publicados no País (2 pontos por capítulo)   

9. Tradução publicada de Livros (3 pontos por tradução)   

10. Tradução publicada de artigos científicos ou capítulos. (1 ponto por 

tradução,  limite 3 traduções) 

  

Periódicos publicados na área   

1. Trabalhos completos publicados em periódicos com Qualis A1, A2 ou B1 

na Ciência da Computação (vide Web Qualis) (8 pontos por trabalho) 

  

2. Trabalhos completos publicados em periódicos com Qualis B2, B3, B4 ou 

B5 na Ciência da Computação (vide Web Qualis) (6 pontos por trabalho) 

  

3. Trabalhos completos publicados em periódicos com Qualis N/C Ciência da 

Computação  (vide Web Qualis), ou que não possuam Qualis na 

Computação. (3 pontos por trabalho) 

  

4. Trabalhos de divulgação cientifica, tecnológica e artística em jornais, 

seminários e portais institucionais. (0,4 por trabalho, limite 5 trabalhos) 

  

Comunicações em Congressos Científicos na área   

1. Trabalhos completos publicados em eventos com Qualis A1, A2 ou B1 na 

Ciência da Computação (vide CAPES). (6 pontos por trabalho) 

  

2. Trabalhos completos publicados em eventos com Qualis B2, B3, B4 ou B5 

na Ciência da Computação (vide CAPES). (4 pontos por trabalho) 

  

3. Trabalhos completos publicados em eventos com Qualis N/C Ciência da 

Computação (vide CAPES), ou que não possuam Qualis na Computação. (2 

pontos por trabalho) 

  

4. Resumos publicados em anais de eventos internacionais. (1 ponto por 

resumo,  limite 5 resumos) 

  

5. Resumos publicados em anais de eventos nacionais. (0,2 ponto por 

resumo,  limite 5 resumos) 

  

 Produção Técnica na área   

1. Patentes depositadas em área diretamente ligada ao projeto de pesquisa 

pretendido (3 pontos por patente, limite 5 depósitos) 

  

2. Patentes registrada em área diretamente ligada ao projeto de pesquisa 

pretendido. (5 pontos por patente) 

  

3. Software registrado em área diretamente ligada ao projeto de pesquisa 

pretendido (3 pontos por item  registrado, limite 5  itens) 

  

4.  Participação em organização de eventos técnico-científicos internacionais 

em área diretamente ligada ao projeto de pesquisa pretendido (1 ponto, 

máximo 1) 

  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf
https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf
https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf


5. Participação Organização  de eventos técnico-científicos nacionais em área 

diretamente ligada ao projeto de pesquisa pretendido. (0,5 ponto, máximo 0,5) 

  

6. Desenvolvimento de material didático ou instrucional em área diretamente 

ligada ao projeto de pesquisa pretendido. (1 ponto por item  título ou 

licenciado, limite 1  itens) 

  

 

Seção III - ATIVIDADES DE PESQUISA NA ÁREA 

TIPO DE ATIVIDADE No DE 

PONTOS 

PÁGINAS* 

1. Bolsista em projeto de pesquisa, ensino e extensão aprovado por órgão de 

fomento (Ministérios, CAPES, CNPq, Empresas, Universidades etc.) 

 

(2,5 pontos por semestre, limite 3 anos) 

  

2. Voluntário institucional em projeto de pesquisa, ensino e extensão aprovado 

por órgão de fomento (Ministérios, CAPES, CNPq, Empresas, Universidades 

etc.) 

 

(1,5 pontos por semestre, limite 3 anos) 

  

3. Voluntário em projeto de pesquisa, ensino e extensão sem órgão de fomento 

(Laboratórios, Departamentos, Coordenações etc.) 

Obs: Exceto projeto PET 

 

(0,5 pontos por semestre, limite 3 anos) 

  

4. Prêmios acadêmicos (melhor TCC, melhor artigo, olimpíadas de 

programação etc.) em área diretamente ligada ao PPGI 

 

(2 pontos por trabalho premiado, limite 1 prêmio) 

  

5. Participação no projeto PET 

 

(0,5 pontos por semestre, limite 1 ano) 

  

 

 

Seção IV - EXPERIÊNCIA NA ÁREA E OUTROS 

TIPO DE ATIVIDADE No DE PONTOS PÁGINAS* 

1. Atividade em programa de monitoria, com declaração de um coordenador de 

monitoria (tutorias em qualquer tipo de curso não são consideradas neste item) 

 

(0,5 ponto por semestre,  limite de 3 anos) 

  

2. Especialização em área diretamente ligada ao tema do projeto de pesquisa 

pretendido. 

 

(2 pontos, limite de uma especialização) 

  

3. Disciplinas cursadas no PPGI nos últimos 2 (dois) anos, com nota igual ou 

superior a 7 (sete), obrigatória ou com conteúdo programático diretamente 

relacionado ao projeto de pesquisa pretendido. 

 

(1 + [4 * (Nota obtida - 7) / 3] por disciplina, limite de 2 disciplinas) 

  

 
* Página ou páginas da documentação descrita no item 2.f onde se encontra o documento que 

comprova a pontuação.  



ANEXO VII 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, CPF 

número _____________________, venho nesta data solicitar revisão do resultado da 

prova ________________________, referente ao Edital __________ do 

Programa_________________________________________________ do Centro 

de____________________________________________________________________

da Universidade Federal da Paraíba. Segue a fundamentação deste pedido: (descreva a 

base do seu recurso utilizando as resoluções pertinentes desta 

Universidade)___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento.  

 

 

João Pessoa, ____ de _________________ de 2017  

  

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) candidato(a) 



ANEXO VIII 

 

EXAMES ACEITOS COMO COMPROVANTES DE NÍVEL ADEQUADO DE 

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

INFORMÁTICA 

 

 

 I - TOEFL - Test of English as a Foreign Language:  

a) iBT- Internet-based Test, mínimo 60 pontos, validade 2 anos;  

b) ITP- Institutional Testing Program, mínimo 500 pontos, validade 2 anos;  

c) CBT- Computer based Test, mínimo 170 pontos, validade 2 anos;  

 

II - IELTS - International English Language Testing System, mínimo 4,5 pontos, validade 2 

anos; 

  

III - TEAP - Test of English for Academic and Professional Purposes, mínimo 70 pontos, 

validade 2 anos;  

 

IV – WAP – Writing for Academic Purposes – mínimo 50 pontos, validade 3 anos;  

 

V - Exames da Universidade de Cambridge:  

a) PET - Preliminary English Test, pass with merit, validade 4 anos;  

b) FCE - First Certificate in English, conceito C, validade 4 anos;  

c) CAE - Certificate in Advanced English, conceito C, validade 4 anos;  

d) BULATS - Business English Language Test, mínimo 67 pontos, validade 2 anos;  

 

VI - Exames da Universidade de Michigan:  

a) ECCE - Examination for the Certificate of Competency in English, pontuação 65%, 

validade 4 anos;  

b) ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English, pontuação 65%, 

validade 4 anos;  

VII - TELP - Test of English Language Proficiency, mínimo 60 pontos, validade 4 anos;  

 

VIII - MTELP -Michigan Test of English Language Proficiency, mínimo 60 pontos, validade 4 

anos. 



ANEXO IV 

 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO 

 
A partir do anteprojeto avaliar-se-á a capacidade do candidato em planejar e justificar uma 

pesquisa em Ciências da Computação. 

 

✓ O anteprojeto deve ser escrito em forma de artigo e ter até 02 (duas) páginas, digitadas 

em folha A4, duas colunas, padrão IEEE. 

 

✓ O template em Latex e Word podem ser encontrados no site do ppgi 

(http://ppgi.ci.ufpb.br) 

 

✓ No caso do anteprojeto ter mais de duas páginas, as folhas excedentes não serão 

consideradas no processo de avaliação. 

 

O anteprojeto deve conter: 

 

✓ Título 

 

✓ Introdução – caracterização do tema e do problema (descrição objetiva apoiada na 

literatura pertinente), indicação dos objetivos e da relevância do estudo (descrever a 

importância que o tema e a execução do projeto têm no contexto da área); 

 

✓ Método – descrição geral e resumida do(s) método(s) a ser(em) utilizado(s), incluindo 

informações sobre descrição de experimentos, instrumentos e procedimentos de coleta e 

análise de dados; 

 

✓ Resultados esperados – descrição das implicações teóricas, metodológicas ou aplicadas; 

 

✓ Referências – relação das obras citadas, seguindo as normas vigentes do IEEE. 



ANEXO X 

 

BAREMA: ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 
Item de Avaliação Pontos 

Máximos 

Pontos 

Recebidos 

O Anteprojeto segue as instruções de digitação e editoração. 1,0  

O Anteprojeto é claro e coerente ao tema e grupo de pesquisa 

propostos. 

1,0  

A justificativa e caracterização do problema a ser estudado são 

objetivas e apoiadas na literatura pertinente. 

2,0  

Os objetivos e a relevância dos estudos são claros e objetivos. 1,5  

O Anteprojeto demonstra conhecimento do método e inclui 

informações sobre participantes/amostra, instrumentos e 

procedimentos de coleta e análise de dados. 

2,0  

O Anteprojeto demonstra objetivos e resultados esperados 

coerentes com as expectativas teóricas, metodológicas e/ou 

aplicadas. 

1,5  

As Referências citadas mostram conhecimento das normas 

vigentes do IEEE. O anteprojeto cita artigos relevantes e atuais 

1,0  

TOTAL 10,0  

 

 


