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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - DCOMP 

 
 

EDITAL 
 
 

Concurso Público para Ingresso aos cursos do Programa de Pós- 
Graduação Lato Sensu em Engenharia de Software 

Turma 2010-2011 
 

Res. 001/2001 CNE/CES 
Res. 047/2006 CONSU/UFSJ 

 
 

EDITAL N.º 001/2010 de 17 de maio de 2010 
 
 
O Chefe do Departamento de Ciência da Computação, da Universidade Federal de São 
João Del-Rei/UFSJ, no uso de suas atribuições e na forma do que dispõe o Projeto 
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEP da UFSJ, através 
da Resolução de número 006 do dia 20 de abril de 2010, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tomarem que, sob supervisão da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE, fará instaurar processo seletivo para 
candidatos ao ingresso no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de 
Software, convalida todos os atos praticados até a presente data e para tanto estarão 
abertas inscrições conforme adiante estabelecido. 
 

• INFORMAÇÕES: 
 

Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Software – 
CPGES/DCOMP 

 
Avenida Visconde do Rio Preto, S/N – Bairro Colônia do Bengo 
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ 
Campus CTAN 
CEP: 36301-360 – São João del-Rei – MG 
Sala 3.09 – Telefone: (32) 3373-3985 



Investimento: 
 

O investimento no curso deverá ser recolhido em 16 (dezesseis) parcelas mensais no 
valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando R$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais). As parcelas deverão ser pagas entre os dias 5 e 10 de cada mês. A 
primeira parcela deve ser paga até o dia 10 de agosto de 2010. 
 
 
• REQUISITO: O candidato deverá ter concluído curso superior até a data da 

matrícula. 
 
• NÚMERO DE VAGAS 
 

Serão oferecidas no mínimo 35 vagas e no máximo 45 vagas por turma. Caso não 
sejam selecionados candidatos para atender o número mínimo de alunos para 
fechamento da turma, esta não será oferecida. 
 
• INSCRIÇÕES E PERÍODO 
 
As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período de 17 de maio de 
2010 a 07 de julho de 2010. A documentação exigida nesse edital deverá ser entregue 
na secretaria do curso até 07 de julho de 2010, no endereço da secretaria do curso 
(Campus CTAN). 
 
Documentos para Inscrição: 

• Comprovante de conclusão do curso superior (diploma registrado, declaração 
comprovando conclusão ou declaração comprovando que o aluno esteja apto a 
colar grau), (cópia autenticada ou original e cópia) 

• Cópia autenticada (ou original e cópia) do Histórico Escolar da graduação 
• Curriculum Vitae 

• Pequena descrição dos motivos que levaram o candidato a buscar o 
curso 

 
Atenção: 
 
As inscrições podem ser feitas pessoalmente, pelo correio ou ainda por uma outra 
pessoa (procurador). 
 
 
O endereço de correspondência é: 
 
Departamento de Ciência da Computação 
Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Software – CPGES/DCOMP 
-  Sala 3.09 
Avenida Visconde do Rio Preto, S/N – Bairro Colônia do Bengo 
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ 
Campus CTAN 
CEP: 36301-360 – São João del-Rei – MG 
 



 
• TAXA DE INSCRIÇÃO: 
O candidato para Ingresso ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Software 
está isento da taxa de inscrição. 
 
• PROCESSO SELETIVO 
Os canditados inscritos regularmente serão comunicados para comparecer a entrevista 
pela Comissão de Seleção. Constará de duas etapas: 
 
1º) Análise de toda a documentação apresentada; 
2º) Entrevista individual: Acontecerá no período de 12 a 14 de julho de 2010, na 
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, no Campus Tancredo de Almeida 
Neves – CTAN, Avenida Visconde do Rio Preto, S/N, Bairro Colônia do Bengo, São 
João del-Rei, MG, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h. 
 
• DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Em 16 de julho de 2010, os candidatos selecionados serão comunicados para a 
realização de matrícula pela página da Coordenadoria de Pós-Graduação em ES em 
http://www.ufsj.edu.br/cpges/ e por e-mail. 
 
• PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 
O preenchimento de vagas será feito pela ordem crescente da classificação. Caso haja 
algum candidato aprovado desistente, sua vaga será preenchida com candidatos 
aprovados, e que estejam na lista de espera observando a ordem crescente de 
classificação. 
 
De acordo com a Resolução nº. 047/2006, Art.7º, nos termos do parágrafo 3º, será 
concedido 10% (dez por cento) das vagas preenchidas com isenção total de taxas, 
conforme critérios de carência do Setor de Apoio aos Estudantes da UFSJ. 
 
Caso queira concorrer a uma dessas vagas, acesse a página  
http://www.ufsj.edu.br/cpges/formularios.php e forneça os documentos exigidos no 
momento da sua inscrição. 
 
 
• DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA: 
Para se matricular, o futuro aluno deverá apresentar os documentos listados abaixo na 
secretaria do CPGES. 
 
Documentos para matrícula: 

• 02 retratos 3x4; 
• Cópia xerografada do Certificado Militar 
• Cópia xerografada da carteira de identidade  
• Cópia xerografada do CPF 

• Cópia xerografada do Título de Eleitor 

 
 
• MATRÍCULAS: 
A matrícula será realizada na Secretaria do CPGES, Sala 3.09, do Campus CTAN, no 
período de 19 a 21 de julho de 2010, no horário de 08:00 às 17:00 horas. 



 
 
• INÍCIO DAS AULAS: 
 
As aulas terão início no dia 06 de Agosto de 2010 de acordo com o calendário 
apresentado no projeto pedagógico do curso disponível em 
http://www.ufsj.edu.br/cpges/projeto_pedagogico.php.  
 
• DATA/HORA DAS AULAS: 
As aulas ocorrerão na Universidade Federal de São João del Rei, Campus Tancredo 
Almeida Neves – CTAN, Avenida Visconde do Rio Preto, S/N, Bairro Colônia do Bengo, 
São João del-Rei, MG, e serão ministradas às sextas feiras de 19 às 22:30h e aos 
sábados de 09:00 às 19:20h, conforme calendário a ser distribuído no início das aulas. 
 
• PERÍODO DO CURSO: 
Agosto de 2010 a setembro de 2011, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso – TCC. 
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deverá ser entregue e apresentado até 01 de 
outubro de 2011, em 04(três) cópias, sendo 03(três) impressas e encadernadas e uma 
cópia digitalizada. 
 



 


