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Edital de Retificação Nº 1/2021 
RETIfICA o EDITAL PPGCC/DCC - 01/2020 

  
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de              
Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital PPGCC/DCC 01/2020, resolve:  
 
I - Retificar o subitem 1.1 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
  
Onde se lê: 
 
1.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), do             
Departamento de Ciência da Computação (DCC), do Instituto de Ciências Exatas (ICE), da Universidade              
Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que estarão                 
abertas, no período de 05 de outubro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, as inscrições para o Processo                    
Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do PPGCC para o primeiro trimestre letivo de 2021. 
  
 
Leia-se: 
 
1.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), do             
Departamento de Ciência da Computação (DCC), do Instituto de Ciências Exatas (ICE), da Universidade              
Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que estarão                 
abertas, no período de 05 de outubro de 2020 a 18 de janeiro de 2021, as inscrições para o Processo                    
Seletivo de Candidatos para Ingresso no Mestrado do PPGCC para o primeiro trimestre letivo de 2021. 
 
 
II - Retificar o subitem 4.3 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
4.3 As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 05 de outubro de 2020 e 11 de janeiro de 2021. 
  
 
Leia-se: 
 
4.3 As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 05 de outubro de 2020 e 18 de janeiro de 2021. 
 
 
 
III - Retificar o subitem 4.9 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
4.9. Os candidatos deverão entregar duas cartas de referência acadêmica, seguindo modelo de formulário              
específico. O formulário modelo e a forma de envio estão disponíveis no endereço             
http://www.ufjf.br/pgcc/selecao/mestrado/2021-1. As cartas deverão ser enviadas até a data limite de 11 de             
janeiro de 2021. Envios após esta data serão desconsiderados. 4 
  
 
Leia-se: 
 
4.9. Os candidatos deverão entregar duas cartas de referência acadêmica, seguindo modelo de formulário              
específico. O formulário modelo e a forma de envio estão disponíveis no endereço             
http://www.ufjf.br/pgcc/selecao/mestrado/2021-1. As cartas deverão ser enviadas até a data limite de 18 de             
janeiro de 2021. Envios após esta data serão desconsiderados. 4 
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IV - Retificar o subitem 4.11 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
4.11 Serão homologadas pela Comissão de Seleção as inscrições dos candidatos com a documentação              
completa e entregue dentro do prazo estabelecido para inscrição. As inscrições homologadas serão             
informadas na página do PPGCC no dia 13 de janeiro de 2021. Os candidatos terão o dia 15 de janeiro de                     
2021 para recorrer das homologações, caso necessário, não sendo aceita a complementação documental. 
  
 
Leia-se: 
 
4.11 Serão homologadas pela Comissão de Seleção as inscrições dos candidatos com a documentação              
completa e entregue dentro do prazo estabelecido para inscrição. As inscrições homologadas serão             
informadas na página do PPGCC no dia 20 de janeiro de 2021. Os candidatos terão o dia 22 de janeiro de                     
2021 para recorrer das homologações, caso necessário, não sendo aceita a complementação documental. 
 
 
V - Retificar o subitem 5.1 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
5.1 O processo seletivo será realizado de 18 de janeiro a 08 de fevereiro de 2021. 
  
 
Leia-se: 
 
5.1 O processo seletivo será realizado de 25 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021. 
 
 
VI - Retificar o subitem 6.4 do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
 
6.4 Os resultados de cada etapa do processo seletivo, bem como o resultado final, serão divulgados através                 
de lista nominal, ordenada por classificação, com atribuição das notas de cada candidato, inclusive os               
desclassificados. A lista final dos candidatos aprovados será divulgada em ordem de classificação por área               
até o dia 12 de fevereiro de 2021. 
  
 
Leia-se: 
 
6.4 Os resultados de cada etapa do processo seletivo, bem como o resultado final, serão divulgados através                 
de lista nominal, ordenada por classificação, com atribuição das notas de cada candidato, inclusive os               
desclassificados. A lista final dos candidatos aprovados será divulgada em ordem de classificação por área               
até o dia 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
VII - Retificar todo o Anexo I - Resumo das Datas do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando a constar a                   
seguinte redação: 
 
Anexo I - Resumo das datas: 
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Inscrição: 05/10/2020 a 18/01/2021 

Divulgação da homologação final provisória: 20/01/2021 

Recurso da homologação: 22/01/2021 

Resultado do recurso  
(Resultado da Homologação Final Definitiva): 

25/01/2021 



 
 

VIII - Retificar todo o Anexo II - Cronograma do processo seletivo do Edital PPGCC/DCC 01/2020, passando                 
a constar a seguinte redação: 
 
ANEXO II – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

 
 
 
IX - As demais disposições constantes do Edital PPGCC/DCC 01/2020 permanecem inalteradas. 
 
 
  
Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2021. 
  
Publique-se. 
  
 
 
  
Professor D.Sc. Mario Antonio Ribeiro Dantas 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação  
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Realização do processo seletivo: 25/01/2021 a 15/02/2021 

Resultado Final Definitivo: 19/02/2021 

17/01 (terça) 
20/01 (quarta) 
22/01 (sexta) 
25/01 (segunda) 

Verificação da documentação dos candidatos para homologação 
Publicação da homologação e da capacidade de orientação das áreas 
Prazo final para recursos 
Divulgação dos resultados dos recursos 

25/01 (segunda) 
03/02 (quarta)  
05/02 (sexta) 
08/02 (segunda) 

Análise dos projetos 
Divulgação do resultado do projeto de pesquisa 
Prazo final para recursos 
Divulgação dos resultados dos recursos (eliminatória) 

08/02 (segunda) 
10/02 (quarta) 
12/02 (sexta) 
15/02 (segunda) 

Análise de currículos 
Divulgação dos resultados da análise de conhecimento e currículo 
Prazo final para recursos 
Divulgação dos resultados dos recursos 

15/02 (segunda) 
17/02 (quarta) 
19/02 (sexta) 

Divulgação do resultado final e classificação 
Prazo final para recursos 
Divulgação dos resultados dos recursos e classificação final por área 


