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Art. 1º. São os seguintes requisitos mínimos para que alunos de graduação da UFSJ 
ingressem na Trilha Graduação-Mestrado do PPGCC:  

I - ter integralizado 75 (setenta e cinco) por cento da carga horária total de seu curso 
de graduação;  

II - ser encaminhado por indicação de um orientador do PPGCC;  

III - estar desenvolvendo ou ter desenvolvido ou Projeto de Iniciação Científica 
aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ou pelo Departamento de 
Ciência da Computação da UFSJ. 

Parágrafo único. Os requisitos constituem condições necessárias para a aplicação à Trilha 
Graduação-Mestrado do PPGCC, mas não garantem necessariamente o ingresso do aluno 
na Trilha, a qual está sujeito à avaliação do Colegiado de Curso ou de Comissão de 
Seleção da Trilha designada pelo Colegiado de Curso.  

Art. 2º. Os pedidos de aplicação à Trilha Graduação-Mestrado do PPGCC encaminhados 
pelo requerente à Coordenação do Curso, contendo os seguintes documentos: 

a. Formulário de Inscrição na Trilha Graduação-Mestrado do PPGCC; 
b. Visto do orientador; 
c. Cópia do Extrato Escolar atualizado do período corrente; 
d. Comprovante de Participação em Projeto de Iniciação Científica. 

Art. 3º. O discente pode cursar no máximo 8 (créditos) como discente especial do PPGCC. 

Art. 4º. Alunos de outras Unidades Acadêmicas da UFSJ podem se candidatar ao ingresso 
na Trilha Graduação-Mestrado do PPGCC, sendo as inscrições analisadas com base nos 
requisitos estabelecidos no Art. 1o.  

Art. 5º. Os alunos aceitos serão considerados como alunos especiais do Curso de Mestrado 
em Ciência da Computação no período em que estiverem cursando a graduação.  

Art. 6º. Para ingresso como alunos regulares no Curso de Mestrado em Ciência da 
Computação do PPGCC, os alunos da Trilha Graduação-Mestrado precisam participar do 
processo seletivo do Curso de Mestrado em Ciência da Computação.  
 

São João del-Rei, 03 de dezembro de 2020. 
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