
             PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

               ESCOLA POLITÉCNICA  

               PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA  

 
 
 

Edital do Processo Seletivo 
Mestrado Acadêmico – Turma 2021 

 
 
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 ambos atualmente o conceito 5 na avaliação da CAPES. O programa forma 

mestres e doutores em Informática nas seguintes áreas: 

 Ciência de Dados 

 Engenharia de Sistemas 

 Inteligência Artificial 

 
O Quadro Permanente de Docentes do PPGIa é composto por 12 professores, 

dentre os quais, sete são bolsistas de produtividade do CNPq:  

 
 Alceu de Souza Britto Jr. 

 Altair Olivo Santin  

 Andreia Malucelli  

 Carlos Silla Jr.  

 Eduardo Kugler Viegas  

 Edson Emílio Scalabrin  

 Emerson Cabrera Paraiso  

 Fabrício Enembreck  

 Jean Paul Barddal 

 Júlio Cesar Nievola 

 Marcelo Eduardo Pellenz 

 Sheila Reinehr 
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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 Publicação de Mestrado; 

 Obter aprovação em exame de Suficiência em inglês; 

 Obter aprovação em exame de Qualificação de 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 Período de Inscrições 
 

O período de inscrições para o Mestrado estende-se de 09/10/2020 a 

27/11/2020.  

 
3.2 Processo de Inscrição 
 

A inscrição deverá ser feita por meio de formulário eletrônico disponibilizado no 
seguinte link: 
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRICTO 
 

A documentação para inscrição deve ser enviada via formulário eletrônico. No 

momento do preenchimento deste formulário, o candidato deverá enviar cópia dos 

seguintes documentos: 
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1. Curriculum Lattes CNPq em formato completo; 

2. Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF). No caso de estrangeiros, 

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE); 

3. Cópia do diploma de graduação frente e verso (ou documento oficial do curso 

indicando sua conclusão até fevereiro de 2020); 

4. Cópia do histórico escolar de graduação; 

5. Foto 3x4 

 

O comprovante do pagamento da taxa de inscrição (gerada durante o 

preenchimento do formulário eletrônico), deverá ser enviado para 

secretaria@ppgia.pucpr.br até o dia 02 de dezembro de 2020. 

 

3.3 Cartas de Recomendação 
 O candidato deverá providenciar o envio de pelo menos duas cartas de 

recomendação (modelo disponível aqui 

https://www.ppgia.pucpr.br/pt/arquivos/secretaria/carta_recomendacaovf.pdf). As 

cartas devem ser preenchidas preferencialmente por professores universitários ou 

profissionais do setor empresarial que atestem a qualidade da formação acadêmica e a 

capacidade intelectual do candidato. 

 

 Após a confirmação da inscrição, a secretaria do PPGIa entrará em contato 

solicitando a cada candidato que indique se tem interesse em receber um auxílio 

financeiro, além da indicação da linha de pesquisa e eventual orientador de sua 

preferência. Recomenda-se que os candidatos consultem a página web do programa 

(www.ppgia.pucpr.br) para obterem maiores informações a respeito das pesquisas 

realizadas. 
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4. Seleção de Candidatos 
 

A Comissão de Seleção e Bolsas do PPGIa examina a documentação de 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. Auxílio Financeiro 
O PPGIa tem disponíveis algumas bolsas de estudos e isenções de taxa escolar 

para os alunos de mestrado. O número de bolsas e taxas varia em função da 

disponibilidade de recursos das agências de fomento.  

Após a confirmação da inscrição, a secretaria do PPGIa entrará em contato 

solicitando a cada candidato que indique se tem interesse em um auxílio financeiro. Em 

caso afirmativo, os candidatos deverão encaminhar o comprovante de eventuais 

publicações científicas realizadas, bem como o resultado do POSCOMP, caso tenham 

realizado.  

Os critérios utilizados pela Comissão de Seleção e Bolsas para este edital são: 

- Análise do Histórico Escolar; 

- Resultado do POSCOMP (não obrigatório); 

- Cartas de Recomendação; 

- Entrevista. 
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6. Datas Importantes 

 Inscrições: 09/10/2020 a 27/11/2020 

 Resultado do Processo de Seleção: a partir de 03/12/2020 

 Matrícula: 22/02/2021 a 26/02/2021 

 Início Previsto para o Ano Letivo: 03/03/2021 

 
7. Informações sobre o PPGIa e o Processo Seletivo 
 

 Secretária: Flávia Beuting 

 Fone: (41) 3271-1669 

 E-mail: secretaria@ppgia.pucpr.br 

 
 

Curitiba, 09 de outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Emerson Cabrera Paraiso 

Coordenador do PPGIa 

 

 

 


