
 
 

 

EDITAL DE DOUTORADO 2018/2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PPGCC) 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS - DOUTORADO 

 

1. Torna-se público que, de 25 de maio a 22 de junho do ano em curso, estarão abertas as inscrições 

de candidatos à seleção para o Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação para ingresso no segundo semestre de 2018. 

 

2. Esta seleção visa ao preenchimento de até 10 (dez) vagas. 

 

3. A inscrição será feita mediante: 

 Preenchimento do formulário inscrição online no link: 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do 

 Pagamento de taxa de inscrição (R$ 100,00); 

 Envio dos documentos abaixo especificados, em formato eletrônico (PDF), por e-mail à Secretaria 

do PPGCC (ppgcc@pucrs.br) até 25 de junho de 2018: 

a. Link para o Currículo Lattes CNPq com foto; 

b. Diploma e histórico escolar do curso de graduação; 

c. Diploma e histórico escolar do curso de mestrado, se for o caso; 

d. Dissertação de mestrado, se for o caso; 

e. Trabalhos científicos mais relevantes na área de pesquisa pretendida (se houver); 

f. Plano de trabalho para doutoramento, em consonância com um ou mais temas de pesquisas 

conduzidos atualmente no PPGCC; 

g. Carteira de identidade (RG) e CPF para brasileiros. Se estrangeiro, passaporte; 

h. Duas cartas de recomendação, conforme formulário padronizado (Português)(English), a 

serem enviadas pelo recomendante diretamente à Secretaria do Programa; 

i. Manifestação de interesse assinada por um provável orientador do PPGCC (opcional). 

 
 Em um prazo de 24h será encaminhado e-mail com a confirmação da inscrição. Em caso de não 

recebimento do e-mail de confirmação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato com 

a Secretaria pelo telefone (51) 3320 3611. 

 

4. A seleção será realizada pela Comissão de Seleção, indicada pela Comissão Coordenadora do PPGCC, 

com base em uma entrevista individual e no exame da documentação encaminhada pelo candidato 

quando de sua inscrição.  

 

5. A entrevista individual será conduzida por docentes do PPGCC. Na entrevista, o candidato terá até 

15 minutos para apresentar oralmente seu plano de trabalho, sendo posteriormente questionado 

pelos professores que compõem a Comissão de Seleção. As entrevistas serão realizadas no período 

de 02 a 06 de julho de 2018. Há a possibilidade de realização da entrevista por videoconferência 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
mailto:ppgcc@pucrs.br
http://www.pucrs.br/politecnica/wp-content/uploads/sites/166/2018/05/CartaRecomendV1.doc
http://www.pucrs.br/politecnica/wp-content/uploads/sites/166/2018/05/RecommendationLetter_2018.doc
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/facin/pos/Manifestacao_de_interesse-orientador.doc


 
 

 

para casos em que o candidato não possa comparecer presencialmente no período indicado. O 

agendamento da entrevista será feito pela Secretaria do PPGCC, através de contato com o candidato 

e com os professores com antecedência mínima de 2 dia úteis. O horário e o local das entrevistas 

serão divulgados na página web do PPGCC, no endereço http://www.pucrs.br/politecnica/programa-

de-pos-graduacao-em-ciencia-da-computacao/ingresso-e-processo-seletivo/. 

 

6. A Comissão de Seleção do PPGCC irá atribuir uma nota final (entre 0,0 e 10,0) para cada candidato. 

Esta nota será calculada considerando-se os critérios acima especificados seguindo os seguintes 

pesos: 

 

 Exame da documentação: peso 3; 

 Entrevista individual: peso 7. 

 

Observações: 

a. A pontuação da entrevista será o resultado da média aritmética das notas dos dois avaliadores 

integrantes da Comissão de Seleção; 

 
b. Candidatos com nota final inferior a 7,0 serão eliminados do processo seletivo; 

 

c. Em caso de empate na nota final, o critério de desempate adotado será a pontuação obtida na 

entrevista individual.  

 
7. A relação dos candidatos selecionados será divulgada até o dia 13 de julho de 2018, através da 

página web do PPGCC, no endereço http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-

em-ciencia-da-computacao/ingresso-e-processo-seletivo/ 

 

8. Os casos omissos neste edital e eventuais recursos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. 

 

9. O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da 

documentação enviada, cabendo ao PPGCC a análise do preenchimento dos requisitos e eventual 

indeferimento dos pedidos em desacordo com o aqui estipulado.  

 

10. Ao efetuar sua inscrição no processo seletivo, o candidato está ciente das regras e informações 

dispostas neste edital. 

 

Porto Alegre, 25 de maio de 2018. 

 

Prof. Dr. Luiz Gustavo Leão Fernandes 

Coordenador 

 



 
 

 

Informações sobre corpo docente, regulamento do curso e documentos para inscrição estão disponíveis 

na homepage ou podem ser obtidos via e-mail (ppgcc@pucrs.br) 

http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-ciencia-da-computacao/corpo-docente/
http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-ciencia-da-computacao/informacoes-adicionais/informacoes-academicas/#regulamentos
http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-ciencia-da-computacao/informacoes-adicionais/informacoes-academicas/
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