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COMISSÃO DE SELEÇÃO

Ata da primeira etapa de seleção dos candidatos para ingresso no PPGCC no primeiro
semestre de 2022.

Durante a semana do dia 24 a 28 de Janeiro de 2022, a Comissão de Seleção do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), formada pelos professores Cesar Tadeu
Pozzer, Everton Alceu Carara e João Vicente Ferreira Lima (Presidente), "por meio de
mensagens eletrônicas em função da pandemia do COVID-19", fez a Análise do Currículo
Lattes e Histórico Escolar dos candidatos ao PPGCC para ingresso no primeiro semestre de
2022, bem como compilação de resultados e elaboração da lista de aprovados na primeira
etapa da seleção ao mestrado - 1º semestre de 2022, de acordo com o Edital 028/2021.

Inicialmente, fez-se a análise dos documentos enviados pelos candidatos. Das 12 inscrições,
cinco candidatos ou não enviaram ou enviaram com atraso a documentação necessária no
processo de avaliação, tendo suas inscrições não homologadas.

O candidato abaixo teve sua inscrição não homologada porque não enviou o documento de
identificação com foto:

1. 1076

Os candidatos abaixo tiveram a inscrição não homologada porque não enviaram o formulário
de identificação e a ficha de avaliação, necessários para a primeira etapa do processo de
seleção:

1. 75
2. 177
3. 335
4. 994

Os seguintes candidatos tiveram a inscrição homologada:
1. 210
2. 300
3. 462
4. 514
5. 1002
6. 1009
7. 1371



O processo de seleção consiste de duas etapas:
1) Análise do Currículo Lattes e Histórico Escolar (Peso 5), e
2) Análise do Memorial Descritivo e Acadêmico (Peso 5).

Nesta primeira etapa, Análise do Currículo Lattes e Histórico Escolar, por não haver reprovação
por pontuação mínima, todos os candidatos homologados foram aprovados, com notas
conforme listagem apresentada na seguinte tabela.

Candidato Nota Currículo (Nota 1)

1 210 0,50

2 300 5,25

3 462 9,00

4 514 5,50

5 1002 5,00

6 1009 7,00

7 1371 3,00

O candidato 1002 teve redução de sua nota em 50% por enviar o histórico escolar de mestrado
acadêmico em desacordo com o edital que pede histórico do curso de graduação.

Atenciosamente

______________________________                 _____________________________
Cesar Tadeu Pozzer                                                 Everton Alceu Carara

_________________________________
João Vicente Ferreira Lima (Presidente)


