Universidade Federal do Tocantins
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
Núcleo de Desenvolvimento de Software – NDS
Programa de Pós-graduação Lato Sensu em
Desenvolvimento de Sistemas de Computacionais de Alta
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Edital 001/2012
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – PÓS NDS 2012.1
A Universidade Federal do Tocantins – UFT, por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, torna público a reabertura das inscrições de
23 de Março até o dia 04 de Abril de 2012, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h
na Coordenação do Curso de Ciência da Computação, para selecionar candidatos para o
ingresso no curso de Especialização Lato Sensu em Desenvolvimento de Sistemas
Computacionais de Alta Complexidade, da UFT, nos termos das Resoluções: CNE/CES
n.º01,de 03/04/2001; e Resolução CONSEPE 14/2010, conforme termos a seguir:
1. OBJETIVO
1.1
Reabrir as inscrições de candidatos à seleção para o Curso de Especialização Lato
Sensu em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais de Alta Complexidade para
entrada em 2012/1.
2. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
2.1
Ficam reabertas as inscrições de 23/03/2012 à 04/04/2012 para candidatos à
seleção para preenchimento das vagas discriminadas no Anexo I, para o ano letivo que se
inicia em 2012/1.
2.2. As inscrições deverão ser efetuadas na Coordenação do Curso de Ciência da
Computação, Bloco Bala II, Sala 20, Piso Superior, Campus de Palmas, telefone 32328027, e-mail: nds@uft.edu.br, no horário das 8h às 1h e 14h às 18h, dentro do prazo
estabelecido no Edital.
3. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
3.1
Formulário padrão de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado. O
formulário de inscrição estará disponível na internet, no endereço eletrônico
http://www.uft.edu.br/cursos/pos ate as 18 horas do dia 04/04/2012 observado o horário
de Palmas – TO.
3.2. Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento comprobatório
de graduação.
Observação: Os certificados de graduação obtidos no exterior deverão estar
revalidados por instituição brasileira.
3.3. Cópia autenticada do Histórico escolar.

3.4. Curriculum lattes documentado (http://lattes.cnpq.br).
3.5. Carteira de identidade, CPF e Título de Eleitor (cópias).
3.6. Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00
(quarenta reais), efetuada no Banco do Brasil – Agência 3615-3, conta corrente
200.247-7, em favor de FAPTO/NDS-POSII.
3.7. O candidato, ao realizar sua inscrição preliminar, poderá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição das seguintes formas:
a) por meio de débito em conta-corrente, apenas para correntistas do Banco do Brasil;
b) por meio de depósito em conta corrente, na conta mencionada no item 3.6;
c) por meio de transferência bancária para a conta mencionada no item 3.6.
3.8. Não será aceito agendamento de pagamento.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR
4.1. É vedada a inscrição extemporânea.
4.2. Não haverá isenção total ou parcial dos valores das taxas de inscrição.
4.3. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, salvo no caso de cancelamento do curso por conveniência da Administração.
4.4. Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via correio eletrônico.
4.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a Coordenação do Curso pretendido do direito
de excluir do processo de seleção pública aquele que não preencher o formulário de
forma completa, correta e legível ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
4.6. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao
Estabelecido neste edital.
4.7. A PROPESQ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica dos correios, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
4.8. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com a documentação incompleta.
4.9. A documentação apresentada pelos candidatos não selecionados será devolvida
desde que requerida no período de uma semana após a divulgação do resultado final da
seleção, e até no máximo 30 (trinta) dias. Após este período a documentação será
incinerada.
4.10. A homologação das inscrições será publicada a partir do dia 09 de Abril de 2012,
através da internet (http://www.uft.edu.br/cursos/pos)
4.11. As disciplinas serão ministrados aos finais de semana, com periodicidade mensal.
4.12. No ato de inscrição o candidato deverá selecionar uma, e somente uma, das
grandes áreas para participar do processo seletivo, a seguir:
• Banco de dados
• Desenvolvimento e Aplicações em Tecnologia da Informação e Comunicação
• Engenharia de software
• Otimização e Inteligência Artificial
• Redes de computadores
• Sistemas de Informação Geográficas
• Sistemas WEB
5. PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. Os candidatos inscritos serão submetidos à seleção para preenchimento das
40 vagas de acordo com o Quadro 1 (Anexo I) do presente Edital.
5.2. Uma prova escrita (40 pontos):
- a data da prova escrita será dia 12/04/2012, às 19h, com duração de 2 horas e 30
minutos (O local da prova será apresentado na homologação das inscrições).

- a prova escrita será dividida em três partes:
1. interpretação de texto técnico ou científico em português (10 pontos)
2. interpretação de texto técnico ou científico em inglês (10 pontos)
3. uma redação sobre a grande área escolhida no ato de inscrição (20 pontos)
5.3
Análise do Currículo (20 pontos):
- o currículo deve ser entregue no ato da inscrição no modelo do currículo Lattes http://lattes.cnpq.br
5.4. Entrevista (40 pontos):
- a entrevista realizar-se-á entre os dias 13/04/2012 e 14/04/2012.
5.5. Serão concedidas até duas Bolsas de Estudos de 50%, até duas de 40%, até duas
de 30%, até duas de 20% e até duas de 10% para até os 10 (dez) melhores
classificados, respectivamente, no processo de seleção;
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O resultado final do processo de seleção será divulgado na forma de lista dos candidatos
selecionados, provavelmente no 17 de Abil de 2012, sendo afixado no quadro de avisos
da PROPESQ, no Quadro de Avisos do Bloco II (Campus Universitário de Palmas) e
divulgado na página da UFT (http://www.uft.edu.br/cursos/pos). Casos omissos neste
edital serão resolvidos pela Diretoria de Pós-Graduação da UFT.
7. ANEXOS
7.1. Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:
a) ANEXO I – Quadro de vagas e valor da mensalidade;
b) ANEXO II - Formulário de Inscrição.
8. MAIS INFORMAÇÕES
Campus Universitário de Palmas
Coordenação de Ciência da Computação/Núcleo de Desenvolvimento de Software Bloco Bala II, Sala 20, Piso Superior, Campus de Palmas, UFT.
Coordenador: Prof. George Brito, Dr.
AV. NS 15, ALCNO 14 – Bloco Bala II, sala 20.
Centro – Palmas – TO.
Fone: (63) 3232. 8027/3232-8302.
email:nds@uft.edu.br

Palmas – TO, 23 de Novembro de 2011.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROPESQ/UFT

Universidade Federal do Tocantins
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
Núcleo de Desenvolvimento de Software – NDS
Programa de Pós-graduação Lato Sensu
em
Desenvolvimento de Sistemas de Computacionais de Alta Complexidade
ANEXO I
Anexo I
Quadro de Vagas e Valor das Mensalidades
Quantidade de vagas
2011/02
Valor das Mensalidades

40 vagas
15 x 280,00

Total do Curso: 4.200,00

Observação: A primeira mensalidade será considerada como a matricula.
Palmas – TO, 23 de Novembro de 2011
Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduação
PROPESQ/UFT

Ficha de Inscrição

Curso de Especialização Lato Sensu em
Desenvolvimento de Sistemas Computacionais de Alta Complexidade
Data da Inscrição: ____/____/_______

Turma: 2012/01

Para Uso do NDS:_______________________________________________________
DADOS PESSOAIS:
Nome: ________________________________________________________________
RG: _______________________CPF:_______________________________________
Data de nascimento: ____/____/_____ Local de nascimento: ______________ UF:____
Endereço: _____________________________________________________________
CEP: ______________ Bairro: ______________ Cidade: ________________ UF:____
Telefones: ______________________________ Celular:________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Estado civil: ____________________________________________________________
Formação: Tecnólogo ( ) Licenciado (

) Bacharel ( )

Curso:________________________________________________________________
Nome da instituição de ensino:_____________________________________________
Possui Pós-Graduação: Sim (
Trabalha atualmente? Sim (

) Não (
) Não (

) Nome: _____________________________
)

Ocupação / profissão: ___________________________________________________
Local de Trabalho: ______________________________________________________
Horário: ______________________________________________________________
Se não trabalha, há quanto tempo parou: ____________________________________
Qual das grandes áreas a seguir, tem interesse (Essa será a área para a redação da prova escrita):
(

) Banco de dados

(

) Desenvolvimento e Aplicações em Tecnologia da Informação e Comunicação

(

) Engenharia de software

(

) Otimização e Inteligência Artificial

(

) Redes de computadores

(

) Sistemas de Informação Geográficas

(

) Sistemas WEB

Como você ficou sabendo do curso? ( facultativo)
( ) Indicação de amigos/ familiares
(

) Orientação de outra instituição. Nome: __________________________________

(

) Cartazes, notícias na mídia

(

) Divulgação feita na empresa/instituição

(

) Sites na internet

(

) Outros: Especificar __________________________________________________

Tem interesse em fazer uma pós-graduação Scrictu sensu (Mestrado/Doutorado)?
(

) Não

(

) Sim, em qual área:___________________________________________________

ATENÇÃO:

O

CANDIDATO

NÃO

SELECIONADO

DEVERÁ

RETIRAR

SEUS DOCUMENTOS

JUNTO À COORDENAÇÃO DO CURSO ONDE SE INSCREVEU NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS APÓS
A INSCRIÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO, SOB PENA DE DESCARTE DO MESMO.
DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU E SUA BASE LEGAL. DECLARO, TAMBÉM, SOB AS
PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Data da inscrição: _________/_______/__________
_______________________________________________
Assinatura do candidato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
RESERVADO/UFT
________________________________________________
Assinatura do servidor

Matrícula: _________________________________
Data: _______/_______/______________________
Campus: __________________________________
Ficha para uso do candidato e da coordenação

