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Documentos Necessários para Inscrição:
1.Formulário de inscrição preenchido, com indicação de 03 (três)

projetos de pesquisa na ordem de preferência do candidato;
2.Documento com a nota obtida no exame POSCOMP

(www.sbc.org.br/poscomp)
3.Duas fotos 3x4;
4.Cópia do documento de Identidade e do CPF ou do registro

nacional de estrangeiro;
5.Históricos Escolares de graduação e pós, quando for o caso;
6. (Plataforma do CNPq) impresso, com

documentação comprobatória (inclusive de conhecimento da
língua inglesa);

7.Cópia autenticada dos diplomas de curso superior ou
certificados equivalentes

8. Duas cartas de recomendação em formulário específico para
professores ou pesquisadores com quem tenha estudado ou
trabalhado;

9.Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais,
no caso de o candidato ser brasileiro;

10.Caso for manter vínculo empregatício mas vir a ter alguma
liberação pelo empregador para participar do Programa, anexar
uma declaração informando quais serão os termos dessa;

11.Declaração da IES de origem, atestando a inclusão do
candidato em programa institucional de capacitação docente
ou técnico, se for o caso.

12.Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

*

**

Curriculum Vitae Lattes

O desempenho no POSCOMP é opcional e poderá apenas ajudar o aluno;*
Para alunos no último semestre do curso é suficiente uma declaração do coordenador

do curso atestando que, se aprovado nas disciplinas em que está matriculado, o aluno
colará grau antes da data da matrícula conforme calendário desta seleção;

**

Corpo de Docentes para a Entrada 2011.2:

Prof. Fernando Buarque de Lima Neto, PhD

Prof. Byron Leite Dantas Bezerra, Doutor

Prof. Carmelo José Albanez Bastos Filho, Doutor

Profa. Cristine Martins Gomes de Gusmão, Doutora

Prof. Denis Silva da Silveira, Doutor

Prof. Luís Carlos de Sousa Menezes, Doutor

Profa. Maria Lencastre Pinheiro de Menezes, Doutora

Prof. Mêuser Jorge Silva Valença, Doutor

Prof. Sérgio Campello Oliveira, Doutor

Prof. Sérgio Mário Lins Galdino, Doutor

Prof. Sérgio Murilo Maciel Fernandes, Doutor

Prof. Wellington Pinheiro dos Santos, Doutor

( )

( )

Coordenador do Programa

Vice-coordenador do Programa

Área de Concentração:
-Ciência da Computação

-Engenharia de Software

-Computação Inteligente

-Redes de Comunicação e Sistemas Digitais

Linhas de Pesquisa:

Informações, Etapas e Datas da Seleção:
1 – Inscrições
2 – Análise da documentação dos candidatos ;
3 – Divulgação dos aprovados para entrevistas ;
4 – Realização de entrevistas
5 – Divulgação do resultado final ;
6 – Matrículas
7 – Início das aulas .

(01 de junho a 15 de julho - 8h às 12h e 13h às 16:30h);
(18 a 21 de julho)

(22 de julho)
(25 a 28 de julho);

(após 29 de julho)
(1 a 2 de agosto - 8h às 12h e 13h às 16:30h);

(aula inaugural prevista para 03 de agosto)

Legenda: Dias destinados a candidatos retardatários;

*

*

*

*

Endereço e informações de contato:
Secretaria do Mestrado Acadêmico em Engenharia de Computação-Universidade de Pernambuco/Escola Politécnica de Pernambuco (Bl.“C” 2ºPiso)

Rua Benfica, 455 – CEP 50720-001 Madalena. Recife,  PE - Brasil. Fone/Fax: (81)3184-7548– Bairro eMail: mestrado@ecomp.poli.br
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Realização:

Apoio:

“O semestre da Defesa  no. 56”


