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1ª Retificação do EDITAL PPGCA No 02/2014 
 

POSSIBILITA INSCRIÇÕES ONLINE PARA O 
PROCESSO SELETIVO 2015/1 DO CURSO 
DE MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO 
APLICADA DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS.  

 
O Diretor Geral do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de acordo com decisão do Colegiado, em 
reunião realizada em 24 de outubro de 2014, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que as inscrições  definidas nos itens 1 e 3 e que as matrículas  definidas 
no item 6 passam a ter a seguinte redação: 

 
1. Do Período das Inscrições 
 
1.4 As inscrições também poderão ser efetuadas através do formulário online 

disponibilizado no link http://www.cct.udesc.br/?idFormulario=122 .  
 

3. Das Inscrições: 
 
3.1. Documentos exigidos no ato da inscrição: 
 

• Formulário de inscrição devidamente preenchido;  
• Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
• Currículo Vitae (caso tenha publicações científicas apresentar comprovações na 

entrevista); 
• Anteprojeto de pesquisa (anexo II); 
• Comprovantes e ementas de disciplinas de cursos de Pós-Graduação, caso tenha 

cursado anteriormente. 
• Resultado na prova do POSCOMP, caso tenha realizado há, no máximo, 3 anos; 
• Duas cartas de referência preenchidas por professores universitários 

(preferencialmente) ou profissionais de nível superior que possam opinar sobre a 
aptidão do candidato para estudos avançados (anexo III).  

OBS:  
- Não caberá à Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação alertar ao candidato quanto à 
eventual falta de documentos. 
- Os diplomas obtidos no exterior somente serão aceitos se possuírem reconhecimento 
consular. 
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6. Das Matrículas 
 
6.1. Os aprovados no Processo Seletivo deverão fazer suas matrículas como alunos 
regulares entre os dias 02 e 03 de março de 2015, junto à Coordenadoria de Ensino de 
Pós-Graduação das 12h às 18h devendo entregar juntamente com a ficha de matrícula 
os seguintes documentos: 

• Duas fotocópias autenticadas do diploma de graduação1,2;  

• Uma fotocópia autenticada do histórico escolar de graduação5; 

• Uma fotografia 3x4 recente;  

• Duas fotocópias simples da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;  

• Duas fotocópias simples da certidão de nascimento e/ou casamento;  

• Certidão de quitação da Justiça Eleitoral, que pode ser obtida pelo site 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.  

 
Os demais itens do edital permanecem inalterados. 
 
 
Joinville, 05 de novembro de 2014. 
 
 
 
Professor Leandro Zvirtes 
Diretor Geral 
CCT/UDESC 

                                                 
1 Conforme Resolução 013/2014/CONSEPE, art. 24, § 1º: Na ausência do diploma, o candidato poderá apresentar 
declarações de conclusão do curso de graduação e/ou mestrado com a data de colação de grau ou defesa de 
dissertação. A declaração de conclusão deverá ser substituída pelo diploma devidamente registrado no prazo máximo de 
até doze meses da data do início do semestre letivo do curso, sob pena de, não o fazendo, ser desligado do curso. 
2 As fotocópias poderão ser autenticadas na Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação mediante apresentação dos 
documentos originais. 


