UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
EDITAL 03/2018 – INSCRIÇÃO PARA DOCÊNCIA VOLUNTÁRIA DE PÓS-GRADUANDO
O chefe do Departamento de Ciência da Computação, Prof. Renato Ramos da Silva, nos termos
da Resolução CEPE No 268, de 12 de junho de 2018, faz saber que no período de 26/11/2018 a
10/12/2018 estarão abertas as inscrições para exames de seleção a vagas de Docência Voluntária para o
1º semestre de 2019 para as seguintes disciplinas:
2 vagas para GCC219 – Interação Humano-Computador
1 vaga para GCC245 – Introdução aos Sistemas Digitais
O CANDIDATO DEVERÁ ESTAR CIENTE DO CONTEÚDO DA RESOLUÇÃO CEPE No 268 , de 12 de
junho de 2018, (disponível no site da PRG). A inscrição está condicionada ao atendimento a esta
resolução.
Só poderá candidatar-se ao exercício da função o estudante regularmente matriculado em curso de pósgraduação stricto sensu que, no caso de estudante de curso de mestrado, esteja cursando entre o 2º ou
o 3º período; e que, no caso de estudante de curso de doutorado esteja cursando do 1º ao 6º período
de curso.
Documentos necessários
•
•
•
•
•

Currículo Lattes;
Carta de aceitação à Docência Voluntária do seu orientador, com anuência do Programa de PósGraduação ao qual está matriculado;
Histórico escolar de graduação e pós-graduação que comprove que o candidato tenha cursado a
disciplina para a qual ele se candidata ou disciplina de conteúdo equivalente;
Comprovante de ser aluno regularmente matriculado dentro do prazo previsto para obtenção
do grau;
E-mail, para contato.

Critérios de seleção: Análise de currículo (50%) e Prova Didática de conteúdo específico relacionado a
disciplina ao qual o candidato irá concorrer (50%).
Data e horário da seleção: Será enviado ao e-mail de cada candidato após o dia 10/12/2018.
Inscrições e informações: Secretaria do DCC
Lavras, 23 de novembro de 2018.

Renato Ramos da Silva
Chefe do Departamento de Ciência da Computação

