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ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS EXTERNOS 

DO PPGCC-PG, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

 
 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), torna público que estão abertas vagas em 
disciplinas do primeiro semestre de 2020 para alunos externos ao PPGCC, em conformidade com os 
critérios estabelecidos na Resolução 5/2018-PPGCC, disponível em: 
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcc-pg/documentos/regulamentos-e-
instrucoes-normativas/resolucao-05-de-30-de-julho-de-2018-ppgcc.pdf/view 

 
2. O calendário deste processo seletivo dos alunos externos ocorrerá conforme segue: 

Período de Inscrição 17/02 a 04/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar 05/03/2020 

Recursos Até 06/03/2020 

Divulgação do resultado final 09/03/2020 

Matrícula e início das aulas (para alunos externos) 09/03/2020 

 
3. Procedimentos obrigatórios para inscrição: 

- O candidato interessado deverá preencher o “requerimento padrão”, que está disponível em: 
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcc-
pg/documentos/formularios/requerimento-padrao/requerimento-padrao.doc/view 

- O candidato deverá preencher todos os dados pessoais do requerimento padrão, de forma legível. 

- O candidato deverá indicar no requerimento padrão o endereço de seu currículo lattes. 

- O candidato deverá indicar no requerimento padrão quais disciplinas deseja cursar, em 
conformidade com disponibilidades indicadas no item 4 destas orientações (abaixo). 

- O requerimento padrão, depois de preenchido e assinado, deverá ser encaminhado, durante o 
período de inscrição, para o seguinte endereço de e-mail: ppgcc-pg@utfpr.edu.br 

- Não serão aceitos formulários encaminhados fora do prazo de inscrição indicado no item 2 destas 
orientações. 

 
4. O número de vagas para cada disciplina do PPGCC, no primeiro semestre de 2020, é apresentado 
na tabela a seguir: 

Disciplina Vagas  Horário Preliminar 

Modelagem E Simulação Computacional 10 Segundas e Sextas-feiras 13h50-15h30 

Inteligência Artificial 10 Segundas e Quartas-feiras 15h50-17h30 

Tópicos avançados em redes de 10 Sextas-feiras: 08h20min-12h00min 
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computadores 

Métodos formais 10 Sextas-feiras: 08h20min-12h00min 

Tópicos avançados em engenharia de 
software 

10 Quartas e Quintas-feiras 15h50-17h30 

Análise e Projeto de Algoritmos 
10 Quintas-feiras: 13h50-15h30 

Sextas-feiras: 15h50-17h30 

Sistemas Embarcados 10 Terças-feiras: 18h40-22h05 

Tópicos Avançados em Métodos 
Computacionais 

10 Terças e Quintas-feiras 15h50-17h30 

 

OBSERVAÇÃO: As vagas na disciplina Análise e Projeto de Algoritmos, ofertada pelo PPGCC, 
serão preenchidas somente por alunos da UTFPR que estejam regulamente matriculados na 
disciplina Análise e Projeto de Algoritmos do curso de Graduação em Ciência da Computação do 
Câmpus Ponta Grossa. 

 
5. Matrículas nas disciplinas: 

A matrícula nas disciplinas deverá ser feita presencialmente na secretaria do programa. Para a 
matrícula o candidato deverá trazer uma cópia legível, acompanhada do documento original, de cada 
um dos documentos que constam no art. 8º da Resolução 5/2018-PPGCC. 

Além dos documentos indicados no art. 8º da Resolução 5/2018-PPGCC, o candidato deverá 
apresentar comprovante de endereço (cópia simples). 

 
6. Divulgação dos resultados: 

O resultado contendo as solicitações deferidas para Alunos Externos, será publicado no 
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcc-pg/editais, a partir do dia 
05/03/2020. 

 
7. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelos seguintes meios: 

Telefone: 3235-7043 

E-mail: ppgcc-pg@utfpr.edu.br 

 
8. Os casos omissos nestas orientações serão decididos pelo Colegiado do PPGCC. 

 

Ponta Grossa, 14 de fevereiro de 2020 

 
 

Prof. Dr. André Koscianski 
Coordenador do PPGCC 

UTFPR – Câmpus Ponta Grossa 
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