UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Centro de Ciências Computacionais
Programa da Pós-Graduação em Computação
Curso de Mestrado em Engenharia de Computação
EDITAL Nº 02/PPGComp/2016
Seleção de candidatos para o ingresso, como aluno especial, no segundo semestre de
2016.
O Coordenador em Exercício do Programa de Pós-Graduação em Computação
(PPGComp), no uso de suas atribuições e em conformidade com as atribuições previstas
no RGU-FURG, resolve abrir, até o dia 22/07/2016 (inclusive), as inscrições para o
processo de seleção de alunos especiais do Curso de Mestrado em Engenharia de
Computação, para disciplinas específicas a serem cursadas durante o segundo semestre
de 2016, conforme detalhado a seguir.
1) INSCRIÇÕES
Os documentos para a inscrição são:
1. Ficha de inscrição online, disponibilizada no endereço http://siposg.furg.br;
2. Curriculum Vitae (obrigatoriamente modelo CNPq-Lattes, disponível no endereço
http://lattes.cnpq.br);
3. Cópia escaneada do RG com número do CPF (ou, cópia de RG e CPF, caso o RG não
tenha o número do CPF), a ser anexada à ficha de inscrição online;
4. Cópia escaneada da certidão de nascimento (ou casamento, se for o caso), a ser
anexada à ficha de Inscrição online.
Obs.: Candidatos que já são alunos regulares de outros programas de pós-graduação
stricto-sensu da FURG estão dispensados de apresentação dos documentos de inscrição.
Suas matrículas devem ser feitas diretamente às secretarias de seus respectivos cursos.
2) PROCESSO DE SELEÇÃO
A aceitação do candidato como aluno especial dependerá de homologação dos
documentos de inscrição, respeitado o limite de vagas estabelecido. Os candidatos
homologados serão selecionados conforme sua ordem de inscrição.
3) RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no endereço http://siposg.furg.br, no dia 27/07/2016.
4) MATRÍCULA
A matrícula dos alunos especiais será realizada nos dias 01 a 05/08/2016, na secretaria
do Centro de Ciências Computacionais, conforme instruções a serem divulgadas na
página do PPGComp, no endereço http://ppgcomp.c3.furg.br .
5) NÚMERO DE VAGAS
Serão oferecidas 5 (cinco) vagas para alunos especiais, em cada disciplina listada a
seguir (ementas disponíveis na página http://ppgcomp.c3.furg.br/ (menu “Disciplinas”):
•
•
•
•
•

23043P Fundamentos e Tecnologias para Percepção;
23044P Fundamentos e Tecnologias para Atuação e Controle;
23045P Sistemas Integrados;
23046P Sistemas Embarcados;
23047P Tópicos Avançados em Sistemas Digitais e Embarcados;

•
•
•
•
•
•
•

23051P Especificação Formal de Sistemas Multiagentes;
23052P Introdução e Algoritmos para Biologia Computacional;
23056P Fundamentos e Tecnologias para Ambientes Mistos;
23091P TE EComp: Aplicada ao Setor de O & G;
23092P Fundamentos em Tecnologias Educacionais;
23093P Introdução a Recuperação da Informação.
23039P Ferramentas para Sistemas Multiagentes

No ato da matrícula, cada candidato poderá se matricular em apenas uma disciplina,
dentre as disponíveis.
6) BOLSA DE ESTUDOS
O PPGComp não atribuirá bolsas de estudos aos alunos especiais.
Outras informações:
E-mail: ppgcomp@furg.br
Página do PPGComp: http://ppgcomp.c3.furg.br
8) CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação do PPGComp.
Rio Grande, 11/07/2016.
Prof. Dr. Adriano Velasque Werhli
Coordenador do PPGComp/FURG

