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PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADO  - TURMAS 2022.1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS

A Comissão do Processo de Seleção de candidatas(os) para os cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos
em Ciências Computacionais vem a público informar a alteração do calendário do Processo Seletivo,  no
referente às datas de divulgação do resultado final geral, prazo para recursos deste resultado e matrícula para
as turmas com início em 2022.1. O calendário está sendo alterado em virtude da condição de não haver a
necessidade de análise de documentação de cotas, dado o número de vagas disponível, maior do que o número de
candidatas(os).

VI-  NOVO CALENDÁRIO

Data Horário Especificação

    11/10/21 a 06/11/21 24h Inscrições através do e-mail  processo.seletivo.ccomp@ime.uerj.br

    11/10/21 a 06/11/21 24h
Envio por e-mail da documentação comprobatória dos/as 
candidatos/as cotistas.
Será enviada confirmação de recebimento antes do fim do prazo.

         
06/11/21 24h

Data final para o recebimento das cartas de avaliação redigidas por 
professores/as ou supervisores/as, enviadas por e-mail pessoalmente 
pelo/a avaliador(a).

  
     08/11/21 18h

      Divulgação do resultado da inscrição no site do PPG-CCOMP.
Envio por e-mail do link para a sala de videoconferência da prova de 
língua inglesa.

            
09/11/21 15h

Prova de língua inglesa. 
Não será possível acessar a sala depois do começo da prova.

     16/11/21 17h Divulgação no site do PPG-CCOMP do resultado das etapas A e B

     17/11/21 18h Prazo para recurso do resultado da etapa B (por e-mail)

     19/11/21 19h
Divulgação no site do PPG-CCOMP do resultado de recurso; convocação 
para a defesa de memorial (envio do link por e-mail)

  22/11/21 a 25/11/21 9h30 -13h 
14h -18h30

Defesas de memorial das/os candidatas/os (videoconferência)

         26/11/21 17h Divulgação  do  resultado final (site)

    29/11/21 17h Prazo para recursos do resultado final (por e-mail) 

   01/12/21 18h Divulgação do resultado dos recursos do resultado final (site)

 08/02/22 a 10/02/22 18h
Matrícula dos/as candidatos/as classificados/as para a turma 2022.1   
(por e-mail)
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