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A Pós-Graduação Processo Seletivo Disciplinas Orientadores Discentes Infraestrutura Contato

Pós-Graduação Stricto Sensu em

Ciência da Computação

Resultado Seleção

Relação de candidatos ao Mestrado selecionados para 2022-2 por ordem de CPF (ampla concorrência e ações
afirmativas):

021.***.***-09

022.***.***-59

070.***.***-73

079.***.***-71

119.***.***-02

129.***.***-07

132.***.***-80

637.***.***-15

Relação de candidatos ao Doutorado selecionados para 2022-2 por ordem de CPF (ampla concorrência e ações
afirmativas):

089.***.***-01

096.***.***-06

108.***.***-09

128.***.***-10

Parabéns aos candidatos aceitos. A comunicação oficial seguirá por e-mail. Favor prestar atenção nas datas e
prazos para matrícula.

Para informações sobre a atribuição das bolsas, acessar o link de Bolsas e Financiamento.

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULAPROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA
A matrícula dos iniciantes será realizada no dia 01 de setembro de 2022 na Secretaria de Pós-graduação do
Departamento de Informática, Viçosa-MG  (candidatos inscritos para o Campus Viçosa) ou na Diretoria de
Pesquisa e Pós-graduação da UFV-Florestal (candidatos inscritos para o Campus Florestal).
Os candidatos selecionados que não efetuarem sua matrícula perderão o direito à vaga.

Consultar calendário da Pós-graduação em https://www.ppg.ufv.br/?page_id=159.

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;

Pesquisa OK

Processo SeletivoProcesso Seletivo

EgressosEgressos

PublicaçõesPublicações

Dissertações e TesesDissertações e Teses

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

BRASIL

Português
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Título de eleitor, se brasileiro;

Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Foto recente 3/4.

Início das aulas do segundo semestre letivo de 2022: 05 de setembro de 2022.


