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EDITAL N° 1, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. 

Matrícula aluno especial 2017.2 

 

OS COORDENADORES DE CURSO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

da Faculdade de Computação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, tornam públicas as regras para seleção de alunos especiais no 

semestre 2017.2. 

 

1. INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

1.1. As inscrições ficarão abertas pelo Portal de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br, 

a partir da 0h do dia 2/8/2017 até as 16h do dia 3/8/2017, selecionando-se o Curso. Para 

efetivar a inscrição, os documentos devem ser entregues conforme o item 1.5 deste 

Edital. 

1.2. Vigora, em todos os efeitos do Edital, o horário oficial do Estado do MS. 

1.3. Documentos a serem enviados: 

a) comprovante de solicitação de matrícula online, indicando no máximo duas 

disciplinas, gerado a partir do Portal; 

b) fotocópia do histórico escolar de graduação; 

c) fotocópia do diploma de graduação OU certidão de conclusão de curso com colação 

de grau; 

d) fotocópia de histórico escolar de pós-graduação ou comprovante de conclusão de 

disciplinas de pós-graduação stricto sensu, caso houver; 

e) fotocópia do documento de identidade oficial legível, frente e verso, somente para 

brasileiros; 

f) fotocópia do CPF; 

g) fotocópia do Passaporte, somente para candidatos estrangeiros. 

1.4. A solicitação de matrícula não garante a matrícula solicitada. 

1.5. O envio dos documentos deverá respeitar as seguintes regras: 

a) envio exclusivamente para o e-mail posgraduacao@facom.ufms.br contendo o 

assunto “Inscrição de aluno especial 2017.2”; 

b) o envio deverá respeitar os horários limites determinados no Edital; 

c) os documentos deverão estar no formato pdf ou jpg, não excedendo 2MB cada um, 

anexados em um único e-mail. 

 

2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

Disciplina de pós-graduação 

stricto sensu 

Ciência da Computação 

e áreas afins 

Demais áreas das 

Ciências Exatas 

Outras 

áreas 

a) Conceito A +10 +4 +1 

b) Conceito B +7 +1 0 

c) desistência ou reprovação em disciplina de pós-graduação stricto sensu da Facom: -7 

pontos por disciplina; 

d) ponderação da média de notas do histórico escolar de graduação multiplicado pela 

nota do Enade atual do curso. 

2.2. A nota final de cada candidato será a soma das alíneas a) a d) do item anterior. 

http://www.posgraduacao.ufms.br/
mailto:posgraduacao@facom.ufms.br
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2.3. Será gerada uma lista em ordem decrescente de nota a ser utilizada para atender ao 

número de vagas para alunos especiais disponíveis em cada disciplina. 

2.4. Caso o curso do candidato não possua nota do Enade, será considerada a nota do curso 

mais equivalente da mesma instituição. 

 

3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

3.1. A partir das 16h do dia 4/8/2017, na área de notícias do Portal. 

3.2. O candidato aprovado será matriculado pela secretaria de acordo com a divulgação do 

resultado de seleção, não sendo necessário contato ou confirmação por parte do 

candidato. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado. 

4.2. A lista de oferta encontra-se disponível no Anexo I deste Edital. 

4.3. Eventualmente, a oferta de uma ou mais disciplinas poderá ser cancelada caso a 

quantidade de alunos seja inferior ao mínimo necessário para seu funcionamento. 

4.4. Uma vez matriculado, o aluno especial poderá solicitar cancelamento da matrícula até 

as 16h do dia 7/8/2017. 

4.5. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período de matrículas. 

4.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos Colegiados de Curso, no âmbito de 

sua competência. 

 

 

 

 

 

DÉBORA MARIA 

BARROSO PAIVA 

PAULO ARISTARCO 

PAGLIOSA 

MARCELO HENRIQUES 

DE CARVALHO 
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Anexo I 

Lista de Oferta 

 

2017.2  

Disciplina Docente 

Responsável 

Horário Modalidade Vagas 

Análise de Algoritmos 

(MA, MP e DO) 

Edson Norberto 

Cáceres 

Quinta – 13:00 às 

15:00 

Sexta – 13:00 às 

15:00 

Presencial e 

videoconferência 

60h 

10 

Desenvolvimento de 

Software 

(MA e MP) 

Maria Istela 

Cagnin Machado 

Quinta – 9:00 às 

11:00 

Sexta – 9:00 às 

11:00 

Presencial e 

videoconferência 

60h 

10 

Gestão de Projetos 

(MP) 

Francisco J. S. de 

Vasconcellos 

Sexta – 19:00 às 

23:00 

Somente presencial 

60h 

15 

Inteligência Artificial 

(MA, MP e DO) 

Eraldo Luis 

Rezende 

Fernandes 

Terça – 9:00 às 

11:00 e 13:00 às 

15:00 

Presencial e 

videoconferência 

60h 

7 

Redes de Computadores 

(MA, MP e DO) 

Hana Karina 

Salles Rubinsztejn 

Quinta – 17:00 às 

19:00 

Sexta – 17:00 às 

19:00 

Presencial e 

videoconferência 

60h 

10 

Modelagem e proj de 

algoritmos p/ mercado 

financeiro 

(Dinter) 

Adriano César 

(UFMG) 

- 17-18 de 

agosto 

- 14-15 de 

setembro 

Somente presencial 

30h 

10 

Aprendizado de Máquina 

(Dinter) 

Adriano Veloso 

(UFMG) 

- 31-01 de 

ago/set 

- 28-29 de 

setembro 

Somente presencial 

30h 

10 

Banco de Dados 

(Dinter) 

Mirella Moro 

(UFMG) 

- 21-22 de set 

- 23-24 de nov 

Somente presencial 

30h 

10 

Tópicos em Redes 

(Dinter) 

Marcos Vieira 

(UFMG) 

- 19-20 de out 

- 16-17 de nov 

Somente presencial 

30h 

10 

MA = Mestrado Acadêmico | MP = Mestrado Profissional | DO = Doutorado | Dinter  = Doutorado Interinstitucional UFMG/UFMS 

 


