UNICAMP
Instituto de Computação
Orientações aos ingressantes:
Mestrado e Doutorado
1s2018

Sejam bem-vindos a um dos melhores
cursos de pós-graduação do País!!!

Equipe da Secretaria
Wilson Bagni Junior (Secretário)
Denise Fernanda Vicari Scalon Coutinho
Vera Lucia Castelhano Mittermayr

Contato: sec-pos@ic.unicamp.br / (19) 3521-5842

Vamos nos conhecer??
- Quem já conhece a Unicamp?
- Ingressantes de outros estados/países?
- Dificuldade com a língua?
Entrega de carteirinhas

Antes de falar dos cursos...
Imagine que você conseguiu um ingresso que te dá direito a uma viagem.
Você pode apenas visitar os lugares mais importantes para cumprir tabela e
dizer que você fez a viagem ou pode aproveitar para conhecer melhor o lugar,
a cultura, as pessoas, o estilo de vida etc.

-Qualidade dos cursos e da estrutura curricular
-Qualidade dos professores.

Podemos pensar na vida acadêmica da seguinte
forma ‘lúdica’:

Antes de falar dos
cursos....

Então, saiba as regras do jogo que você
vai jogar.....

O que iremos falar sobre os cursos....
- Onde obter as informações
- Visão geral dos requisitos dos cursos
- Detalhes dos requisitos:
- Orientação e Coorientação
- Aproveitamento de Estudos/Convalidações
- Proficiência em Inglês
- Programa de Estágio Docente – PED
- Exames de Qualificação
- Bolsas de Estudo: modalidades, bolsas do Programa, fila de espera etc.
- Considerações finais: dicas, serviços de apoio da Unicamp, lembretes.
Perguntas podem ser feitas durante a palestra ou no final.

Onde obter as informações...
A maior parte das informações podem ser encontradas online:
- www.dac.unicamp.br
- www.prpg.unicamp.br
- www.google.com :)
- www.ic.unicamp.br -> em detalhes no próximo slide.

Página do Programa

Requisitos para Defender o Mestrado
• Duração mínima: 12 meses // Ideal: 24 meses // Duração máxima: 36 meses
• Realizar Exame de Qualificação de Mestrado (EQM) até início do 2º semestre do curso
• Língua inglesa até fim do primeiro ano
• Solicitar PED até 3º semestre do curso
• Manter CR >= 3,0
• Realizar 22 créditos até término do primeiro ano do curso:
- 20 créditos deverão ser obtidos em disciplinas regulares, excluídos Seminários, Estudos Dirigidos e PED.
- Mínimo de 4 créditos no grupo de Teoria de Computação
- Mínimo de 4 créditos em cada um de dois grupos distintos entre Sistemas de Computação, Sistemas de
Informação e Sistemas de Programação.
Linha do tempo “ideal”
EQM
1º Semestre

2º Semestre
Cumprir os 22 créditos

Limite para comprovar
proficiência em Inglês
3º Semestre

Defesa!
4º Semestre

Limite para solicitar
PED

Requisitos para Defender o Doutorado
• Duração mínima: 24 meses // Ideal: 48 meses // Duração máxima: 72 meses
• Ser aprovado ou dispensado do EQG e ser aprovado no EQE até o 1° mês do 5° semestre
• Língua inglesa até fim do primeiro ano
• Solicitar PED ao menos 1 vez
• Manter CR >= 3,0
• Realizar 24 créditos até término do segundo ano do curso. Os créditos devem ser obtidos em disciplinas regulares,
excluídos Seminários e Estudos Dirigidos.
• Cumprir requisitos de publicação (confira detalhes no site do IC)
Linha do tempo “ideal”
Cumprir os 24 créditos
1º Semestre

2º Semestre

4º Semestre

Limite para comprovar
proficiência em Inglês

Limite para EQG e EQE
5º Semestre

3º Semestre

6º Semestre

7º Semestre

Defesa!
8º Semestre

Orientação e Coorientação
Cada aluno regular será orientado em suas atividades por um Orientador.
Um aluno do PPG do IC poderá ter, além de seu orientador principal, um ou mais
coorientadores mediante aprovação da CPG.
Durante o primeiro semestre do curso, qualquer aluno pode trocar de orientador, bastando
informar à Secretaria de Pós-Graduação.

Depois do primeiro semestre, cada alteração de orientador deve ser submetida à CPG para
aprovação.

Aproveitamento de Estudos/Convalidações
Aproveitamento de Estudos é o nome do processo de trazer para o curso atual disciplinas cursadas
anteriormente. De forma ‘não oficial’ costuma-se referir a “convalidações” quando traz-se
disciplina de outra IES ou outra faculdade da Unicamp.
•Disciplinas cursadas no Programa de Pós Graduação (aluno especial, mestrado->doutorado):
A solicitação será automaticamente aprovada para conceitos A e B cursadas no PPG do IC nos 5
anos anteriores à data da solicitação (tem que solicitar!)
•Disciplinas cursadas fora do Programa do IC ou outras IES, mediante aprovação da CPG:
Deve ser solicitado pelo orientador. Necessidade de verificar similitude entre os programas e
compatibilidade da carga horária. Na Unicamp utiliza-se o “crédito” como medida de carga horária
de disciplina sendo 1 crédito equivalente a 15 horas semestrais.
Orientações em: https://www.ic.unicamp.br/ensino/pg/info/normas/convalidacao

Proficiência em Inglês
Todo aluno deve ter demonstrar aptidão em língua estrangeira de acordo com os critérios pelo Programa.
No Instituto de Computação (IC) é exigida aptidão na língua inglesa até o término do segundo semestre letivo.

Pode ser realizada através:
- do Exame Semestral aplicado pelo IC. O próximo será realizado em 04/04/2018 às 10h nas salas do IC 3,5
- de certificados obtidos por instituições reconhecidas (detalhes no próximo slide)

Comprovação da Proficiência em Inglês
Exemplos de certificados aceitos:
- Nível B1 para Mestrado e Nível B2 para Doutorado dos seguintes certificados:

- Comprovante de curso de graduação ou pós-graduação, de no mínimo um ano, em país de língua inglesa.
- Certificado de Proficiency da Universidade de Cambridge/Inglaterra ou da Universidade de Michigan/USA.
Orientações em: https://www.ic.unicamp.br/ensino/pg/info/normas/exameprofingles

Programa de Estágio Docente - PED
- Inscrição obrigatória a todos;
- Realização obrigatória a todos bolsistas da cota CAPES e CNPq;
- Até o 3º semestre para mestrado e até o 5º semestre para doutorado para cumpri-lo;
- Somente em disciplinas da Graduação da UNICAMP;
- Horário da atividade compatível com atividade acadêmica;
- Pode ser remunerado ou não, dependendo da disponibilidade de bolsas;

- O orientador tem que aprovar a participação (especialmente para participar novamente);
- É permitido o acúmulo de bolsa PED com outras;
- Não cria vinculo empregatício;

- Chamada semestral para lista de e-mail pos-r@ic.unicamp.br

Programa de Estágio Docente - PED
PED C – Apoio a Docência Parcial
PED B – Docência Parcial

- 8hrs semanais

- Dedicação: 8hrs semanais

-Valor da bolsa: R$ 550,00 (1/4 bolsa

-Valor da bolsa: R$ 733,00 (1/3 bolsa

dout.)

dout.)

-Tanto para mestrado como

-Somente doutorado

doutorado

-Máximo de 3x

- Maximo de 2x para mestrado e 3x

doutorado

Exames de Qualificação
Mestrado:

O EQM consiste de uma apresentação da proposta de dissertação pelo aluno.
Tem a finalidade de avaliar a capacidade de análise e síntese do candidato
demonstradas em documento escrito e em apresentação oral, a proposta de seu
projeto e a viabilidade de seu cronograma.
Aprovação no exame de qualificação de mestrado no início do 2º semestre.

Exames de Qualificação
Doutorado:
- EQG
São provas escritas em Teoria da Computação e em duas de 3 áreas dentre
Sistemas de Computação, Sistemas de Informação e Sistemas de Programação.

- EQE
É composto por um projeto e pela defesa do projeto perante uma banca. Tem a
finalidade de avaliar a profundidade do conhecimento do aluno na área específica
da sua tese, o conteúdo e a originalidade do projeto e a viabilidade de seu
cronograma.
Aprovação nos exames de qualificação geral (EQG) e específico (EQE), até primeiro
mês do 5º semestre do curso.

Dispensa de EQG de Doutorado
As disciplinas que dispensam a prova de EQG nas áreas são:
I. Sistemas de Computação: MO401, MO601 e MO611.
II. Sistemas de Informação: MO409, MO410 e MO620.
III. Sistemas de Programação: MO403, MO441 e MO615.
IV. Teoria da Computação: MO405, MO406 e MO417.
O aluno deverá obter conceito “A” em sua área de atuação e no mínimo média “B”
na soma entre outras duas áreas, portanto o aluno poderá ter os seguintes
conceitos para eliminação do EQG: A+A+A, A+A+B, A+B+B ou A+A+C.
Obrigatório cumprir uma disciplina na área de teoria.

Bolsas de Estudo
-Bolsas do Programa
-Agências que oferecem bolsas individuais, principalmente a FAPESP
-Bolsas de Projetos, administradas por docentes
-Bolsas sanduíche
-Bolsas Sociais, administradas pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE)

Atribuição de Bolsa e Lista de Espera
Ingressantes com bolsa a partir de março/2018
Mestrado
1 Fillipe dos Santos Silva
2 Caroline Mazini Rodrigues
3 Luiz Rodolfo Felet Sekijima
4 Klaus Rollmann
5 Felipe de Castro Belém
6 Décio Gonçalves de Aguiar Neto
7 Ronnypetson Souza da Silva
8 Hudson Martins Silva Bruno
9 Gustavo Yudi Bientinezi Matsuzake
10 Elder de Oliveira Rodrigues Júnior
1 mês Letícia Mara Berto
1 mês Carla Doris Cardoso Cusihuallpa

Doutorado
1
Antônio Carlos Theóphilo Costa Júnior
2
Lucas Ismaily Bezerra Freitas
3
Marcos Roberto e Souza
Manuel Alberto Córdova Neira
4
(5 meses) Brenner Humberto Ojeda Rios
(3 meses) Edson Riberto Bollis
1 mês João Fabrício Filho

Atribuição de Bolsa e Lista de Espera
Lista de Espera por Bolsa - Mestrado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Letícia Mara Berto
Carla Doris Cardoso Cusihuallpa
Carla Doris Cardoso Cusihuallpa
Jonlenes Silva de Castro
Marcos Felipe de Menezes Mota
Daniela Maria Casas Velasco
Davi Rodrigues
Thársis Salathiel de Souza Viana
Sarah Almeida Carneiro
Greis Yvet Oropeza Quesquén
William Fernando Villota Jácome
Guilherme Vieira Leite
João Augusto Felberg Jacobsen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Paulo Henrique Carvalho de Morais
Renan Lima Baima
Stephane de Freitas Schwarz
Marcos Vinícius Macêdo Borges
Maria Júlia Berriel de Sousa
Reinaldo Felipe Soares Araujo
Letícia da Silva Bomfim
Eva Maia Malta
Lucas Zanco Ladeira
Camila Steffane Fernandes Teixeira de Moura
Daniel da Silva
Carolina Frayne Cuba
Mauro Dalle Lucca Tosi

Atribuição de Bolsa e Lista de Espera
Lista de Espera por Bolsa - Mestrado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brenner Humberto Ojeda Rios
Edson Riberto Bollis
João Fabrício Filho
Diego Oliveira Rodrigues
Natanael Ramos
Hayato Fujii
Klairton de Lima brito
Celso Aimbiré Weffort Santos
Caio Vinícius Dadauto
Gustavo José Querino de Vasconcelos

Data defesa mestrado

23/03/2018
13/04/2018
24/04/2018
12/04/2018
21/05/2018

Movimentação da fila de bolsas do Programa
- Defesas
- Alunos contemplados com bolsas de outras fontes
- Bolsas de projetos que se encerram e alunos retornam para fila de bolsa da cota
- Alunos que saem e retornam do sanduíche

- Perda da bolsa por CR
- Não cumprimento de requisitos do Programa
- Inicio ou encerramento de vínculos empregatícios

Manutenção da Bolsa
• BOLSAS OFERECIDAS PELA CAPES E CNPQ SÃO DO PROGRAMA (NÃO SÃO DOS ALUNOS)
Não havendo redução na quantidade de bolsas da cota no curso, fica garantida a
manutenção da bolsa aos alunos, desde que:
- tenha CR maior ou igual a 3,333;
- tenha realizado o PED pelo menos uma vez, de acordo com as regras do PED e
- tenha concordância do orientador.

Manutenção da Bolsa
Alunos nas seguintes condições não receberão bolsa da cota ou terão a bolsa cancelada:
- Aluno de mestrado que tenha completado 24 meses no curso;

- Aluno de doutorado que tenha completado 48 meses no curso;
- Aluno que não se dedique em tempo integral ao respectivo curso e
- Aluno que tenha a bolsa cancelada a pedido do orientador.

Manutenção da Bolsa
A qualquer momento a CPG poderá cancelar a bolsa da cota do aluno que não cumpra
qualquer requisito previsto no Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UNICAMP
ou no Regulamento de Pós-Graduação do IC

“A não conclusão do curso acarretará ao ex-bolsista a obrigação de restituir os valores
despendidos com o benefício, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância
alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada, que o impeça de realizar as
atividades acadêmicas”. (Regulamento da CAPES)
Orientações em: https://www.ic.unicamp.br/ensino/pg/info/normas/criterios-atribuicaomanutencao-bolsa-m-d

Bolsas FAPESP
Solicitação obrigatória para alunos de Doutorado no primeiro ano do curso.

Recomendamos que os alunos de Mestrado solicitem também!
- valores melhores (R$ 1.988,10 vs R$ 1.500,00)
- reserva técnica (10% do valor anual)

- contribuir para uma menor fila de espera por bolsa
- contribuir para demonstrar demanda

Dicas e Truques
- Regularizar área no primeiro semestre
- Dados cadastrais: mantenha os dados atualizados no sistema da DAC.
- Redirecione os e-mails institucionais. Leia e acompanhe o que for divulgado na lista pos-r.
- Desistência em disciplina (12 de março a 02 de maio)
- Trancamentos: Você pode trancar até 2 semestres. Precisa do aval do orientador e da CPG.
Use com sabedoria, mas use se precisar. (até 21 de maio)

Dicas e Truques
- Disciplinas de Tópicos, Estudo Dirigido e Seminários podem ser feitos mais de uma vez
- Alteração de matrícula (4 a 7 de março)
- Palestras são legais
- Comunicar troca de orientação e coorientação
- A Comissão de Pós-Graduação (CPG) possui representação discente que poderá dar mais
informações sobre a rotina da vida acadêmica no IC ou intermediar algum assunto perante a
CPG.

Sempre: Melhor resolver um problema pequeno agora do que um grande depois ->
procure a Secretaria se necessitar de orientação e fique atento aos check-points do curso.

Inova
• Orientação sobre patentes e propriedade
intelectual

http://www.inova.unicamp.br/

Serviço de Apoio ao Estudante - SAE

• Bolsas Alimentação e Transporte
• Moradia
• Orientação Jurídica, Educacional e Social
https://www.portal.sae.unicamp.br

Apoio Psicológico e Psiquiátrico - SAPPE

• Apoio Psicológico ao estudante
Notamos um aumento nos últimos anos na

quantidade de alunos que necessitam de apoio
psicológico. Não tenha receio de procurar
ajuda.
•http://www.sappe.prg.unicamp.br/

Centro de Saúde da Comunidade - CECOM
Atendimento Médico e Odontológico

http://www.cecom.unicamp.br

Lembretes

Vigilância do Campus: ramal 1-6000
Bandeco e Horário de Circular interno: www.prefeitura.unicamp.br
Palestras recomendadas:
-05/03 - "Pesquisa bibliográfica e publicações em Computação"
-12/03 - "Testes estatísticos para a Computação"
-Estamos marcando mais 2 com a profa. Cláudia e uma delas será sobre “Ética
no Uso de Dados”
-Matriculados em MO901A - Seminários: Entrar na página do prof. Tomasz
www.ic.unicamp.br/~tomasz para instruções

SEJAM BEM VINDOS

