Doutorado em Ciência da Computação
Associação UFMA/UFPI

(Aprovado pela Resolução No 1422/2016-CONSEPE-UFMA)
(Aprovado pela Resolução No 193/2017-CEPEX-UFPI)
SELEÇÃO PARA DOUTORADO – TURMA 01 (2019-2023)
NOTA DE RETIFICAÇÃO
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – PPPGI/UFMA, visando ao
aperfeiçoamento do Processo Seletivo com o objetivo de selecionar candidatos para
ingresso ao Curso de Doutorado em Ciência da Computação Associação UFMA/UFPI,
resolve retificar o item do Edital PPPGI Nº 67/2018, como se segue:
ITEM 6.1.1.b.ii
Excluir do edital o Item 6.1.1.b.ii
“ii. O candidato cuja Nota do Curriculum Vitae for inferior a 7,0 (sete vírgula zero) será
eliminado do processo seletivo”
ITEM 6.1.1.c.i
Onde se lê:
“i. NPN é o número de acertos geral obtidos pelo candidato no Exame Nacional para
Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), desde que tenha prestado o
exame nos últimos 4 (quatro) anos (2015-2018).”
Leia-se:
“i. NPN é o número de acertos geral obtidos pelo candidato no Exame Nacional para
Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) dividido pela maior nota
obtida dentre todos os candidatos inscritos neste processo seletivo, desde que tenha
prestado o exame nos últimos 4 (quatro) anos (2015-2018).”
ITEM 9
Onde se lê:
As datas relativas ao processo seletivo são apresentadas na tabela a seguir:
Etapa
Período
Inscrição de candidatos
02/01/2019 a 22/01/2019
Divulgação das inscrições homologadas
23/01/2019
Prazo para recursos acerca da homologação das inscrições
até 25/01/2019
Divulgação final das inscrições homologadas e Agenda das
até 26/01/2019
Entrevistas
Realização das Entrevistas
28/01/2019 a 30/01/2019
Divulgação do resultado da seleção
07/02/2019
Prazo para recursos sobre o resultado da seleção
10/02/2019 a 11/02/2019
Julgamento dos recursos
12/02/2019 a 14/02/2019
Divulgação do resultado final da seleção
15/02/2019
Matrícula dos Alunos (previsão)
20/02/2019 a 22/02/2019

Leia-se:
As datas relativas ao processo seletivo são apresentadas na tabela a seguir:
Etapa
Período
Inscrição de candidatos
02/01/2019 a 29/01/2019
Divulgação das inscrições homologadas
30/01/2019
Prazo para recursos acerca da homologação das inscrições
até 02/02/2019
Divulgação final das inscrições homologadas e Agenda das
até 04/02/2019
Entrevistas
Realização das Entrevistas
06/02/2019 a 08/02/2019
Divulgação do resultado da seleção
13/02/2019
Prazo para recursos sobre o resultado da seleção
14/02/2019 a 15/02/2019
Julgamento dos recursos
16/02/2019 a 18/02/2019
Divulgação do resultado final da seleção
19/02/2019
Matrícula dos Alunos (previsão)
25/02/2019 a 28/02/2019
ANEXO 3
Onde se lê:
“O Anteprojeto como um todo deve ser limitado a quatro páginas.”

Leia-se:
“O Anteprojeto como um todo deve ser limitado a dez páginas.”

São Luís, 21 de janeiro de 2019.

Allan Kardec Duailibe Barros Filho
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação

O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na DCPG/PPPGI

