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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 2019.1. O Edital foi aprovado em reunião do colegiado do dia 19/10/2018, 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, alterada 

parcialmente pela Resolução Nº 34/2014; 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 37/2017, que aprova o 

Regulamento e a Estrutura Acadêmica do PPGI em Informática, vinculado ao Centro de 

Informática.    

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGAA), no período de 26 de novembro de 2018 até as 23:59 do dia 30 de novembro 

de 2018, no endereço eletrônico: 

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

1.2 A inscrição ocorrerá se, e somente se, o(a) candidato(a) preencher o formulário 

online e anexar a DOCUMENTAÇÃO solicitada no item 2 deste edital, no (s) campo (s) 

disponível (is), e imprimir o comprovante gerado ao final da inscrição.   

  

Período do Processo Seletivo: 29/10/2018 a 31/12/2018. 

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

 



1.3 O PPGI não se responsabiliza por problemas ocorridos no processo de inscrição via 

internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência dos dados, salvo em casos comprovadamente 

reconhecidos pela comissão de seleção. 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

2.1 Para efetuar a inscrição no processo seletivo, serão necessários os seguintes 

documentos (todos em formato PDF e compactados em um único arquivo): 

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

ANEXO I deste Edital; 

b) Formulário de inscrição (ANEXO VII) 

c) 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; 

d) histórico escolar da graduação; 

e) Currículo na Plataforma Lattes ou similar, com os documentos comprobatórios 

referentes aos últimos três anos; 

f) no caso de candidatos (as) cotistas, apresentação de autodeclaração de sua condição 

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

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

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

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

candidato não possua tal exame, ele poderá realizar o exame de suficiência oferecido 

pelo PPGI (ver calendário do edital); 

h) Tabela de pontuação preenchida (ANEXO V) com os respectivos comprovantes das 

pontuações; 

i) uma fotografia 3x4 recente; 

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

estrangeiros (as). 

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

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

ficará sob a responsabilidade da Coordenação do PPGI. A divulgação dar-se-á na 

secretaria do Programa e no seu endereço eletrônico http://ppgi.ci.ufpb.br 

2.4. O certificado testificador do exame de Língua Portuguesa para estrangeiros que será 

aceito é o seguinte: Celpe-Bras. 

 



3. DA INSTRUÇÃO SOBRE ATENDIMENTO ESPECIAL 

3.1 A solicitação de atendimento especial (ANEXO II) 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, se for o caso, 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, se for o caso. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1 O PPGI oferece 50 (cinquenta) vagas, para o curso de Mestrado (M), 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 III deste Edital.  

4.2 Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. 

4.3  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 10 (dez) vagas de mestrado.  

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

preencher um dos formulários de autodeclaração constantes do ANEXO IV deste 

Edital. Os candidatos que não preencherem um dos formulários de autodeclaração serão 

considerados inscritos para as vagas de ampla concorrência.  

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

mencionadas no item 4.3 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.  

4.6 Os(As) candidatos(as) inscritos para as vagas mencionadas no item 4.3 necessitam 

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

estabelecidos neste Edital. 

4.7 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. 



4.8 Caso as vagas mencionadas no item 4.3 não sejam preenchidas, poderão ser 

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

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

4.9 Os candidatos autodeclarados ou oriundos da população negra, povos indígenas, 

povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência concorrerão 

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 

acordo com sua classificação no processo seletivo.  

4.10 Os candidatos mencionados no item 4.8 que forem aprovados dentro do número de 

vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do 

preenchimento das vagas reservadas. 

 

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data / Período Evento 

29/10/2018 a 27/11/2018  Divulgação do edital. 

28/10/2018 a 06/11/2018  Prazo para impugnação do edital. 

09/11/2018  Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

26/11/2018 a 30/11/2018  Período de inscrições. 

01/12/2018  Divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

03/12/2018 a 04/12/2018 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação 

das inscrições. 

05/12/2018  
Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da 

homologação das inscrições.  

07/12/2018 Exame da capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira.  

07/12/2018 
Divulgação do resultado do exame da capacidade de leitura e 

interpretação em língua estrangeira. 

10/12/2018 a 11/12/2018 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado do exame da 

capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira.  

12/12/2018 
Divulgação do resultado dos pedidos de reconsideração do exame da 

capacidade de leitura e interpretação em língua estrangeira.  

13/12/2018 Avaliação Curricular. 

13/12/2018 
Divulgação do resultado da avaliação curricular e resultado final do 

processo seletivo. 

14/12/2018 a 28/12/2018 Prazo para interposição de recursos. 

31/12/2018 Divulgação do Resultado Final. 

04/02/2018 a 05/02/2018 Período de Matrícula. 

 

6.  DA DURAÇÃO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DAS ETAPAS 



6. 1 A prova de inglês terá duração de 2 (duas) horas, com início às 09:00 horas do dia 

estabelecido no Cronograma do Processo Seletivo. 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 

 

7. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NAS ETAPAS DO PROCESSO 

SELETIVO E DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UMA NO RESULTADO FINAL 

7.1 O processo seletivo será conduzido por comissões constituídas por docentes 

vinculados ao PPGI. 

7.2. Haverá comissões específicas para cada uma das duas linhas de pesquisa, podendo 

um mesmo docente participar das duas comissões.   

7.3 As comissões de que trata o item 7.1 serão designadas pelo coordenador do 

programa e aprovadas pelo colegiado.  

7.4 A seleção de Mestrado constará de ETAPAS, de caráter ELIMINATÓRIAS E/OU 

CLASSIFICATÓRIAS, sendo eliminados os candidatos que não obtiverem nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) na prova de inglês e 30 (trinta) pontos na análise curricular. A 

pontuação da análise curricular é mostrada no item 10 deste edital. 

 

8. DA PROVA ESCRITA (SE FOR O CASO)  

8.1 As provas escritas serão organizadas e catalogadas, exclusivamente, por sistema 

codificado, permitindo a identificação dos(as) candidatos(as) somente após a divulgação 

das respectivas notas. 

8.2 Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os(as) candidatos(as) que 

registrarem, em suas provas, assinaturas, informações pessoais ou quaisquer sinais 

distintivos que possibilitem sua identificação durante a correção. De igual modo, 

aqueles flagrados utilizando aparelho eletrônico, celular ou realizando consultas a 

material didático, textos de lei ou congêneres durante a realização da prova escrita. 

8.3 A escala de avaliação utilizada na Prova Escrita será de 0 (zero) a 10,0 (dez), 

aplicando-se, em cada questão, os seguintes critérios de avaliação:___________. 

8.4 Somente terão acesso ao local das provas os (as) candidatos(as) que portarem 

documento de identificação com foto. 

8.5 Cada PPGI deverá apresentar o conteúdo programático e a lista de referências 

bibliográficas. 

 

9. DA ENTREVISTA E/OU DA APRESENTAÇÃO DO PLANO PRELIMINAR 

DE DISSERTAÇÃO OU TESE (SE FOR O CASO) 

9.1 A entrevista, gravada em áudio e vídeo, será constituída de apresentação e arguição 

do plano preliminar do(a) candidato(a). 

9.2 A entrevista será conduzida por comissão de seleção, constituída(s) por docentes 

vinculados ao PPGI e/ou externos, os(as) quais serão designados(as) pelo (a) 

coordenador(a) do programa e aprovados (as) em colegiado.  

9.3 A Comissão de Seleção se encarregará de divulgar as datas e os horários das 



entrevistas, seguindo o cronograma estabelecido no item 5 deste edital, bem como a 

distribuição dos candidatos pelas bancas. A ordem dos(as) candidatos(as) nas entrevistas 

de cada banca obedecerá à ordem de classificação na prova escrita, se for o caso.  

9.4 As entrevistas serão acessíveis ao público, exceto aos(às) candidatos(as) 

concorrentes. 

9.5 A nota da entrevista será a nota da apresentação e arguição do referido plano 

preliminar (se for o caso), utilizando a escala de 0 (zero) a 10 (dez), aplicando-se, em 

cada questão, os seguintes critérios de avaliação_________________________. 

 

10. DA ANÁLISE CURRICULAR  

10.1 A tabela de pontuação para avaliar o currículo dos (as) candidatos (as) está 

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

=> N1 = Média escolar da graduação (CRA, 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 V 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.  
 Produção = Pontuação obtida pela contagem dos pontos da tabela da “Seção II-‐ Produção 

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

de Pesquisa na Área” do ANEXO V 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 

 

11. DO RESULTADO  

11.1 Será considerado(a) aprovado(a) e classificado(a) o(a) candidato(a) cuja média 

final na prova de inglês for maior que 7,0 (ou tiver a proficiência indicada no ANEXO 

VIII), média igual ou superior a 30 (trinta) na análise curricular sua classificação for 

compatível com o número total de vagas oferecidas pelo programa, após a 

hierarquização dos resultados pela sequência decrescente das notas obtidas. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

12.1 Caso haja coincidência de pontuação entre dois ou mais candidatos, o desempate 

será feito com base no mérito do candidato, através dos seguintes critérios: (1) maior 

pontuação na sessão produção intelectual e técnica; (2) maior idade. 

 

 

 



13. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS CADA ETAPA DO 

PROCESSO SELETIVO 

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

lista de aprovados e respectiva nota, no mural da secretaria do PPG e no seu endereço 

eletrônico.  

 

14. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS E PRAZOS 

14.1 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 (item 5). 

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

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

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

coordenação do PPGI por e-mail, conforme ANEXO VI deste Edital; 

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

14.5 Os recursos serão julgados pelo Colegiado do PPGI. 

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

estabelecidos no cronograma (item 5).  

14.7 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.  

 

15. DO RESULTADO FINAL 

15.1 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. 

15.2 Objetivando garantir a lisura, a publicidade e a idoneidade da seleção – o que é de 

interesse público e, em especial, dos próprios candidatos, será dado acesso às 

informações da seleção, excetuando-se as informações protegidas por lei e aquelas que 

exijam sigilo por sua própria natureza. 

 

16. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL E DA DOCUMENTAÇÃO 

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

efetuar sua matrícula, no período de 04 a 05 de fevereiro de 2018, no horário das 08:00h 

às 12:00h , na secretaria do PPGI, mediante a apresentação da cópia legível dos 

seguintes documentos: Cédula de Identidade, Registro Nacional do Estrangeiro ou 

Passaporte, se estrangeiro, 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 

http://ppgi.ci.ufpb.br  



16.2 Caso, no ato da matrícula institucional, o(a) candidato(a) aprovado(a) e 

classificado(a) no processo seletivo não apresente o diploma ou certidão de colação de 

grau, perderá o direito à matrícula, e será chamado em seu lugar o próximo(a) 

candidato(a) na lista dos aprovados(as). 

 

16.3 A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do(a) 

candidato(a) de se matricular no programa, o qual perderá todos os direitos decorrentes 

da aprovação e classificação no processo seletivo, sendo chamado(a) em seu lugar o(a) 

próximo(a) candidato(a) na lista dos aprovados. 

 

17. DOS CASOS OMISSOS 

17.1 Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção sem prejuízo do 

proclamado no Edital.  

 

Comissão de Seleção (apresentar membros integrantes) 

 

 

João Pessoa, 22/10/2018. 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA DO PRESIDENTE 



ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

 

______________________________________________ vem requerer a V. Sª. 

inscrição no Processo de Seleção ____/201___do Programa de Pós-Graduação em 

________, em nível de (  ) Mestrado, da Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

 

 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 

 

 

 

João Pessoa, _____ de ____________ de _____ 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Requerente 



  

ANEXO II 

 

Requerimento de atendimento especializado ou específico  

PROCESSO SELETIVO _____   

PPGI em  ______________  

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 III 

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

 

O aluno deve escolher três dos projetos abaixo em ordem de preferência, preenchendo o 

formulário no ANEXO VII (item 6). Não é garantido que o aluno seja alocado em tais 

projetos, mas o comitê utilizará tais escolhas como um direcionamento na alocação dos 

alunos. 

 

Ver lista atualizada em: http://ppgi.ci.ufpb.br   (menu Seleção 2019.1) 

 

 

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


ANEXO IV 

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 COMO NEGRO 

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 V 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO  

 

Seção 0 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

DESCRIÇÃO Valor PÁGINA* 

1. CRA (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 2 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 2,0)  - 

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) (15 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 C Ciência da 

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

Computação. (2 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). (10 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) 

  

4. Resumos publicados em anais de eventos internacionais que possuam 

Qualis (vide CAPES). (1 ponto por resumo,  limite 5 resumos) 

  

5. Resumos publicados em anais de eventos nacionais que possuam Qualis 

(vide CAPES). (0,2 ponto por resumo,  limite 5 resumos) 

  

 Produção Técnica na área   

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

pretendido (2 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) 

  

 

 

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) 

  

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
https://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_periodicos_2016/Qualis_conferencia_ccomp.pdf


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.) 

 

(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) 

  

 

 

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.h onde se encontra o documento que 

comprova a pontuação. 

** Para cálculo da nota final, ver item 10.1 do edital. A nota final deve ser maior que 30 pontos 

para a aprovação do candidato. Apenas os 50 primeiros candidatos aprovados serão 

classificados nesta seleção. 

 

 

 

 



ANEXO VI 

 

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 201_  

  

____________________________________________  

Assinatura do(a) candidato(a) 



 

ANEXO VII 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO 01/2019 

 

      
1 - Dados Pessoais: 

NOME: 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

NATURALIDADE NACIONALIDADE 

SEXO    (   ) M        F (  )     

FILIAÇÃO 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 (1

a 
opção)? 

(    ) Sinais, Sistemas Digitais e Gráficos 

(    ) Computação Distribuída 

 

 

 



 
6 – Projetos em ordem de preferência (não garante que o candidato fique em tais projetos) -ver Anexo III 

 

1. (1
a 
opção): _______________________________________________________________________ 

2. (1
a 
opção): _______________________________________________________________________ 

3. (3
a 
opção): _______________________________________________________________________ 

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

comprobatória (ver ANEXO VIII) 

(    ) 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 IV. 

 

 

 

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA DE INSCRIÇÃO 

SÃO COMPLETAS E VERDADEIRAS 

 

Assinatura 

 

Data: 

 



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. 


