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Resultado Seleção
Relação de candidatos ao Doutorado selecionados para 2020-2 por ordem alfabética (ampla concorrência e
ações afirmativas)

1- Angelo Cunha Cnop

  
Relação de candidatos ao Mestrado selecionados para 2020-2 por ordem alfabética (ampla concorrência e
ações afirmativas)

1- Leonardo Alves Fagundes Júnior 
2- Lucas Ferreira Paiva 
3- Patrick Wohrle Guimarães

Parabéns aos candidatos aceitos. A comunicação oficial segue por email. Favor prestar atenção nas datas e prazos
para matrícula.

Neste período, para o mestrado foram 8 candidatos inscritos, sendo classificados 3 candidatos (nota >= 7). 
Neste período, para o doutorado foram 2 candidatos inscritos, sendo classificado 1 candidato (nota >= 7).

Para informações sobre Bolsas, acessar o link: Bolsas e Financiamento.

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA

A matrícula será realizada no dia cinco (5) de outubro na Secretaria de Pós-graduação do Departamento de
Informática. (Ver endereço nesta página) 
Consultar calendário da Pós-graduação na página do Registro Escolar http://www.res.ufv.br/.

Documentos necessários para a matrícula:

Diploma de graduação, com a autenticação em cartório;

Diploma de mestrado, para os candidatos a doutorado;

Histórico escolar, com a autenticação em cartório;

Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso;

Cópia da carteira de identidade ou, para estrangeiros, do passaporte;

Documento de Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino;

Título de eleitor, se brasileiro;

Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
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Endereço
Secretaria da Pós-Graduação 
Departamento de Informática 
Universidade Federal de Viçosa 
36570-900 – Viçosa – MG – BRASIL 
Email: 
ppgcc@ufv.br 

Telefone: (31)3612-6353
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