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Edital do Processo de Seleção 
Mestrado Acadêmico - 2023 

 
 
 
1. Apresentação do Programa 
 

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa) da Escola Politécnica da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Campus Curitiba, oferece os cursos 

de mestrado e doutorado. O mestrado foi recomendado em 1997 e o doutorado em 

2006, tendo o conceito 5 na avaliação da CAPES.  

O programa forma mestres e doutores em Informática, em uma das seguintes 

linhas de pesquisa: 

 Ciência de Dados 

 Engenharia de Sistemas 

 Inteligência Artificial 

 
O Quadro de Docentes do PPGIa é composto por quatorze professores, dentre 

os quais, sete são bolsistas de produtividade do CNPq:  

 
 Alceu de Souza Britto Jr.  

 Altair Olivo Santin  

 André Gustavo Hochuli  

 Andreia Malucelli  

 Carlos Nascimento Silla Jr.  

 Edson Emílio Scalabrin  

 Eduardo Kugler Viegas  

 Emerson Cabrera Paraiso  

 Fabrício Enembreck  

 Jean Paul Barddal  
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 Júlio Cesar Nievola  

 Marcelo Eduardo Pellenz  

 Sheila Reinehr  

 Vinicius Mourão Alves de Souza 

 

Para ter acesso às pesquisas e áreas de interesse dos professores, acesse este 

link: https://www.ppgia.pucpr.br/pt/?q=node/212. 

  

 
2. Exigências para Titulação 
 

Para titularem-se mestres, os alunos devem cumprir as seguintes exigências: 

 Completar um mínimo de 26 créditos em disciplinas; 

 Obter aprovação em exame de publicações de Mestrado; 

 Obter aprovação em exame de suficiência em inglês; 

 Obter aprovação em exame de Qualificação em Mestrado; 

 Obter aprovação em Dissertação de Mestrado. 

 
O prazo para conclusão do programa de Mestrado é de 24 meses, contados a 

partir da data da matrícula. Maiores informações sobre o regulamento do PPGIa podem 

ser encontradas aqui: https://www.ppgia.pucpr.br/pt/arquivos/secretaria/Re_038-

2015_Consun.pdf. 

 

 
3. Inscrição para o Processo de Seleção 
 
3.1 Inscrições 
 

As inscrições deverão ser realizadas pelo Portal PUCPR: 

https://www.pucpr.br/escola-politecnica/mestrado-doutorado/informatica/ 
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3.2 Período de Inscrições 
 

O período de inscrições para o Mestrado estende-se de 05/10/2022 a 

02/12/2022. 

 
3.3 Documentos para Inscrição 
 

A documentação para inscrição no processo seletivo deve obrigatoriamente 

conter: 

1. Formulário de indicação de linha de pesquisa (disponível ao final deste edital 

– Anexo I); 

2. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 

3. Curriculum vitae modelo Lattes CNPq impresso em formato completo; 

4. Fotocópia do diploma de graduação frente e verso (ou documento oficial do 

curso indicando sua conclusão); 

5. Fotocópia do histórico escolar de graduação; 

6. Fotocópia dos documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte para 

estrangeiros. Não será aceito cópia da carteira de habilitação); 

7. Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento (equivalente para 

estrangeiros);  

8. Pelo menos duas cartas de recomendação, no formato da PUCPR 

(https://www.ppgia.pucpr.br/pt/arquivos/secretaria/carta_recomendacaov

f.pdf), de professores universitários ou profissionais do setor empresarial que 

atestem a qualidade da formação acadêmica e a capacidade intelectual do 

candidato. 

 
Esta documentação deverá ser enviada ao e-mail secretaria@ppgia.pucpr.br. 

Não serão aceitas inscrições após o prazo estabelecido neste edital.  
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No momento do preenchimento do formulário de indicação de linha de pesquisa, 

os candidatos deverão indicar sua preferência por uma das linhas de pesquisa do 

programa e preferencialmente indicar o nome de algum orientador do programa que 

desenvolva pesquisas relacionadas ao interesse do candidato.  

 
4. Seleção de Candidatos 
 

A Comissão de Seleção e Bolsas do PPGIa examina todos os candidatos que se 

apresentam e, por meio de criteriosa análise da documentação, classifica-os, para fins 

de alocação de vagas. A classificação final será informada ao candidato, mas não será 

divulgada publicamente. O número de vagas é definido por cada grupo de pesquisa, de 

acordo com a disponibilidade dos orientadores no momento da seleção. 

A avaliação dos candidatos considera os seguintes itens: 

 Regime de dedicação ao programa (tempo integral ou parcial); 

 Formação acadêmica; 

 Currículo; 

 Cartas de Recomendação; 

 Entrevista, a critério do grupo de pesquisa. 

 

5. Datas Importantes 

 Inscrições: 05/10/2022 a 02/12/2022 

 Resultado do Processo de Seleção: a partir de 08/12/2022 

 Matrícula: 01/02/2023 a 10/03/2023 

 Início do Ano Letivo: 01/03/2023 

 
6. Bolsas de Estudos 
 

O PPGIa tem disponível algumas bolsas de estudos e isenções da taxa escolar 

para os alunos de mestrado. O número de bolsas e taxas varia em função da 
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disponibilidade de recursos das agências de fomento. Os candidatos interessados em 

concorrer a uma destas bolsas devem, juntamente com os documentos necessários para 

inscrição, encaminhar a nota do POSCOMP (se realizado) e comprovante de publicações 

(se houver) e preencher o formulário de interesse a bolsa ou isenção (ANEXO II), que 

está disponível no fim deste edital. Os critérios utilizados pela Comissão de Seleção e 

Bolsas estão disponíveis na página web do PPGIa 

(https://www.ppgia.pucpr.br/pt/?q=node/20). 

 

 
7. Informações sobre o PPGIa 
 

 Secretaria do PPGIa 

 Secretária: Flávia Beuting 

 Fone: (41) 3271-1669 

 E-mail: secretaria@ppgia.pucpr.br 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE LINHA DE PESQUISA 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO CANDIDATO:  

CPF: 

TELEFONE: 

CELULAR: 

e-mail: 

 

RESIDENCIAL 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

BAIRRO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

PAÍS: 

CEP: 

 

 

Por favor, responda as seguintes perguntas:  

 

Em que linha de pesquisa você pretende ingressar? (Ciência de Dados; Engenharia de 

Sistemas; Inteligência Artificial) 

R: 

 

Qual o motivo principal para a escolha da linha de pesquisa? 

R: 

 

 

Dentro da linha de pesquisa escolhida, você teria interesse em algum tema específico? 

R: 
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Você já entrou em contato com algum professor do programa para que este seja seu 

orientador? Se sim, quem? 

R: 

 

Quais linguagens de programação você domina? Comente seu grau de conhecimento. 

R: 

 

Pretende exercer alguma atividade profissional durante o curso? 

R: 

 

Quantas horas semanais você pretende dedicar-se aos estudos? 

R: 

 

Como você tomou conhecimento deste Programa de Mestrado/Doutorado? 

R: 
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ANEXO II 
 
 

FORMULÁRIO DE INTERESSE - BOLSA/TAXA 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Linha de Pesquisa: ______________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

Telefones: 

Residencial ____________ Celular ______________Comercial_____________ 

 

QUAL SEU INTERESSE? (podem ser escolhidas até duas opções) 

Bolsa Mestrado (    )  Taxa (isenção) Mestrado  (    ) 

 

OBS 1: O ESTUDANTE CONTEMPLADO COM BOLSA NÃO PODE MANTER 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO DURANTE A VIGÊNCIA DA MESMA, DEVENDO 

DEDICAR-SE INTEGRALMENTE AS ATIVIDADES DE PESQUISA. ALÉM DE 

RECEBER A BOLSA O CANDIDATO FICARÁ ISENTO DE MENSALIDADE. 

 

OBS 2: A TAXA CAPES É EQUIVALENTE A RECEBER A ISENÇÃO DA 

MENSALIDADE. O ALUNO RECEBERÁ O VALOR DE R$ 1.100,00 DA CAPES, 

QUE DEVERÁ SER REPASSADO INTEGRALMENTE À PUCPR COMO 

FORMA DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE. 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato  

 

Curitiba, _____ de _____________ de _______. 


