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EDITAL DE CREDENCIAMENTO PPGCC - 2018 

 

 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Faculdade de Informática da 

PUCRS informa a abertura de processo de avaliação de pedidos de credenciamento para até duas (02) vagas de docente 

permanente. A avaliação dos pedidos será realizada em consonância com o disposto no Plano de Credenciamento e 

Recredenciamento de Docentes Permanentes do PPGCC (aprovado na Câmara de Pós-Graduação na ata 

001/2015 de 26/03/2015 e alterado na ata 003/2015 de 28/05/2015). 

 

2. A Comissão Coordenadora do PPGCC (ata 015/2017, item 01) definiu e o Colegiado da Faculdade de Informática (ata 

014/2017, item 2) aprovou que as áreas de captação para o presente edital serão Projeto de Algoritmos (1 vaga) e 

Engenharia de Software (1 vaga). 

 

3. Caberá ao candidato obrigatoriamente demonstrar, através de memorial descritivo, a relação de sua produção 

científica qualificada (Qualis corrente da Ciência da Computação) no período compreendido entre 2013 e 2017 com 

alguns dos tópicos de pesquisa (ou tópicos fortemente correlatos) abaixo relacionados: 

 

Área 1: Projeto de Algoritmos 

- Técnicas para projeto de algoritmos; 

- Algoritmos de aprendizado; 

- Teoria dos jogos algorítmica; 

- Algoritmos para bases massivas de dados; 

- Otimização combinatória; 

- Algoritmos aproximativos; 

- Algoritmos probabilísticos; 

- Aplicações de técnicas de otimização combinatória  

(e.g., redes, circuitos integrados, logística); 

- Algoritmos para segurança e privacidade; 

 

Área 2: Engenharia de Software 

- Engenharia de Software experimental; 

- Estatística aplicada à Engenharia de Software;  

- Engenharia de Software interdisciplinar  

(e.g., Sistemas-de-sistemas, Internet das Coisas); 

- Teste de software; 

- Desenvolvimento de software distribuído  

(e.g., global software engineering, software crowdsourcing, open source development); 

- Engenharia de requisitos  

(e.g., requisitos não funcionais como segurança ou desempenho); 

- Metodologias ágeis para desenvolvimento de software; 

- Processo de desenvolvimento de software; 

- Ecossistemas de software; 
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4. As inscrições para candidatura ao processo de credenciamento para 2018 serão efetuadas por e-mail, mediante o 

envio da documentação descrita a seguir, em formato digital, para o endereço ppgcc@pucrs.br tendo no título da 

mensagem a expressão “Solicitação de Credenciamento” no período de 16 a 23 de outubro de 2017.  

 

Os documentos necessários para inscrição são:  

a) Memorial descritivo relacionando a produção científica qualificada do pretendente à área de captação pretendida 

do presente edital; 

b) Cópia dos artigos que compõem a produção científica mencionada no item anterior; 

c) Curriculum Vitae atualizado no formato Lattes para pesquisadores brasileiros ou no formato indicado pela 

Portaria n. 086 de 3 de julho de 2013 da CAPES para estrangeiros; 

d) Plano individual de Pesquisa, descrevendo as atividades de pesquisa e sua integração com os grupos de 

pesquisa já estabelecidos no PPGCC, possíveis colaborações externas, disciplinas, temas de orientação, etc; 

e) Plano de atuação na Graduação, indicando em quais disciplinas afins ao projeto de pesquisa do o proponente 

poderá atuar.  

Obs.: O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio da documentação ao Programa.  

 

5. Para solicitar credenciamento como docente permanente no PPGCC, o demandante deve ser docente da PUCRS com 

regime de trabalho compatível com dedicação à pesquisa e atuação na pós-graduação (disciplinas, orientações, produção 

científica). 

 

6. Havendo um número de candidatos que preencham os requisitos descritos no presente edital superior ao número de 

vagas definido para cada área, será selecionado em cada área o candidato que melhor atender os requisitos descritos 

no Plano de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes Permanentes do PPGCC (item Da Análise 

dos Pedidos de Credenciamento).  

7. Casos omissos serão submetidos à avaliação da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Computação.  

 

 

 

Porto Alegre, 16 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luiz Gustavo L. Fernandes 

Coordenador 

 

 

Obs.: Informações sobre o Plano de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes Permanentes do 

PPGCC podem ser obtidos através de solicitação encaminhada para o endereço ppgcc@pucrs.br. 


