MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS
INGRESSO EM 2021

O processo de seleção de candidatos ao Curso de Mestrado em Ciência da Computação do
Centro Universitário Campo Limpo Paulista, UNIFACCAMP, recomendado pela CAPES e
reconhecido pelo MEC, terá início em 08/04/2021, com oferecimento de até 20 vagas. O
processo será constituído pelas fases descritas a seguir.
Fase I – Inscrição
O candidato deverá realizar inscrição ao processo seletivo, do dia 08/04/2021 até o dia
28/07/2021, por meio do preenchimento de formulário específico no site do curso
(http://cc.faccamp.br) escolhendo o menu “Seleção” e, posteriormente, o sub-menu
“Inscrição”.
Fase II – Entrevista individual
Nesta fase o candidato será entrevistado, de forma remota, via plataforma Google Meet, por
um ou mais docentes do curso. Entre outros assuntos, o candidato deverá discorrer sobre as
suas intenções de projeto de pesquisa e a sua disponibilidade de tempo. O candidato
receberá um link para participar da entrevista, via plataforma Google Meet, alguns dias
antes da data agendada para a entrevista.
Calendário
Evento

Quando

Inscrição

De 08/04/2021 a 28/07/2021.

Entrevistas
individuais

No dia 29/07/2021, 30 minutos, a ser
agendada das 09:00 h às 12:00 h.

Divulgação dos
aprovados

Até dois dias após a entrevista.

Matrícula

Do dia 02/08/2021 até o dia 04/08/2021.

Início das aulas

No dia 05/08/2021.

Onde
No site
http://cc.faccamp.br
Remoto, via
plataforma Google
Meet
No site
http://cc.faccamp.br
UNIFACCAMP ou
remotamente
UNIFACCAMP ou
remotamente

Observações
1. É de responsabilidade do candidato se informar sobre os resultados das diferentes
etapas junto à Secretaria do Programa de Mestrado em Ciência da Computação
(telefone (11) 4812-9400, e-mail: mestrado@faccamp.br).

2. Serão considerados selecionados para ingresso no Programa de Mestrado em
Ciência da Computação os 20 primeiros candidatos classificados pelos resultados
obtidos nas fases I e II do processo de seleção.
3. Não havendo preenchimento das 20 vagas, poderão ocorrer, ao longo dos meses
subseqüentes, outros processos de seleção para preenchimento das vagas
remanescentes.
4. Opcionalmente, candidatos poderão apresentar a quantidade de pontos que
obtiveram no último exame nacional POSCOMP, aplicado pela Sociedade
Brasileira de Computação. Poderá ser ofertada uma bolsa ao candidato com maior
pontuação obtida e com percentual de acertos total no POSCOMP igual ou superior
a 60%.
5. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Pró-Reitora de Pós-Graduação e
Pesquisa ─ UNIFACCAMP que também homologará o resultado final do processo
de seleção.

