Compromissos com o PPGI
Preparamos este documento para que você, aluno do PPGI, esteja sempre atento às exigências
do programa em relação a prazos, trâmites e datas. Recomendamos também que leia e
conheça o Regimento interno do programa e o Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFES,
ambos disponíveis em nosso site: http://www.informatica.ufes.br/documentos-e-formulários.
Este documento foi construído para dar apoio aos alunos e orientadores baseado nas regras
vigentes no programa no momento de sua última atualização. Em caso de
dúvidas/contradições, prevalece o estabelecido nos regimentos e decisões do Colegiado
Acadêmico, registradas em ata.

MESTRADO EM INFORMÁTICA
MOMENTO

ATIVIDADE

1º
período
letivo
regular após a seleção

Matrícula na secretaria respeitando os trâmites de formulários,1
assinaturas e as datas que devem ser acompanhadas em
conformidade a cada semestre com o edital atual do mestrado.

A cada período letivo

Matrícula em disciplinas usando o mesmo formulário da primeira
matrícula, a ser entregue na secretaria na data a ser
acompanhada em conformidade com o edital atual do mestrado.
Caso já tenha cumprido os créditos, matricular-se na disciplina
“Dissertação de Mestrado” até a conclusão do curso.

30 meses

Prazo máximo para conclusão do curso.

30 dias antes da data
que
se
deseja
defender o Mestrado

Obter 24 créditos em disciplinas, com CR >= 8; ter submetido
artigo completo associado ao tema da dissertação, que foi aceito
para publicação ou publicado em veículo científico com comitê de
revisores; preencher formulário de solicitação de defesa presente
em nosso site.

Em até 90 dias após a
defesa

Entrega do texto final, corrigido conforme exigências da banca.

1

Formulários estão disponíveis em http://www.informatica.ufes.br/documentos-e-formulários

1

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MOMENTO

ATIVIDADE

1º
período
letivo
regular após a seleção

Matrícula na secretaria respeitando os trâmites de formulários,2
assinaturas e as datas que devem ser acompanhadas em
conformidade a cada semestre com o edital atual do mestrado.

A cada período letivo

Matrícula em disciplinas usando o mesmo formulário da primeira
matrícula, a ser entregue na secretaria na data a ser
acompanhada em conformidade com o edital atual do mestrado.
Caso já tenha cumprido os créditos, matricular-se na disciplina
“Tese de Doutorado” até a conclusão do curso.

Até o 24º mês

Matrícula no Exame de Qualificação de Doutorado, utilizando
formulário presente em nosso site.

Até o 30° mês

Conclusão do Exame de Qualificação de Doutorado: produção de
um trabalho em coautoria com o seu orientador do PPGI, com
tema associado à sua proposta de doutorado, aceito em periódico
e/ou conferência com classificação na área de Ciência de
Computação da CAPES como Qualis A1, A2, B1 ou B2, ou com
fator de impacto equivalente a estes estratos. É imprescindível
que o trabalho não tenha sido usado para cumprir requisitos de
outros cursos.

Até o 36° mês

Apresentação da Proposta de Tese de Doutorado, que deverá ser
entregue aos examinadores com antecedência mínima de um
mês, preenchendo o Formulário de Solicitação de Banca de
Proposta de Tese de Doutorado presente em nosso site.

60 meses

Prazo máximo para conclusão do curso.

30 dias antes da data
que
se
deseja
defender o Doutorado

Obtenção de 36 créditos em disciplinas, com CR >= 8;
comprovação de ter pelo menos 2 (dois) artigos científicos aceitos
em periódico e/ou conferência classificados na área de Ciência de
Computação da CAPES como Qualis A1, A2, B1 ou B2, ou com
fator de impacto equivalente. Preencher Formulário de Solicitação
de Banca de Doutorado presente em nosso site.

Em até 90 dias após a
defesa

Entrega do texto final, corrigido conforme exigências da banca.

2

Formulários estão disponíveis em http://www.informatica.ufes.br/documentos-e-formulários
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