
COORDENADORIA DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
Edital Nº 01, de 07 de janeiro de 2021 

Inscrição em disciplina 
 

 

 

A Coordenadoria do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de São 
João del-Rei, usando das atribuições que lhe confere o Artigo 9º da Resolução Nº 
024/2014/CONEP/UFSJ, faz saber à comunidade universitária, em geral, e à comunidade 
discente, em particular, que estará recebendo as solicitações de inscrição na Unidade 
Curricular “ERE PROJETO FINAL EM COMPUTAÇÃO”, em calendário especial, 
obedecendo-se os seguintes prazos e critérios: 

1. DA UNIDADE CURRICULAR 
 

UNIDADE CURRICULAR: ERE PROJETO FINAL EM COMPUTAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 216 h 
CURSO: Ciência da Computação 
Nº DE VAGAS: 60 
PRÉ-REQUISITO: 2200 horas concluídas no curso de Ciência da Computação 
CO-REQUISITO: Metodologia Científica (CO052) 
INÍCIO: 25/01/2021 
FIM: 31/09/2021 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições ocorrerão em etapa única no período das 8h do dia 18/01/2021 
até as 18h do dia 25/01/2021, por formulário eletrônico a ser disponibilizado no 
site da CCOMP, em https://ccomp.ufsj.edu.br/pe. 

 
3. DOS CANDITATOS 

3.1. Só serão aceitas as inscrições de alunos regularmente matriculados na 
Universidade Federal de São João del-Rei no curso de Ciência da Computação e 
que atendam os seguintes critérios: 

a) Ter 2200 horas concluídas no curso de Ciência da Computação; ou 
b) Estar inscrito na disciplina de Metodologia Científica (CO052) no 

segundo Período Emergencial, ou já ter concluído as disciplinas de 
Metodologia Científica (CO052) ou Metodologia Científica e Métodos 
Quantitativos (CO068); 

 
4. DOS RESULTADOS 

4.1. A Coordenadoria do Curso de Ciência da Computação publicará em sua página, 
após o período de inscrições, o resultado das inscrições para o Calendário 
Especial. 

https://ccomp.ufsj.edu.br/pe


4.2. O aluno que conseguir a inscrição e não apresentar o nome do professor 
orientador até 05/02/2021 terá sua inscrição na disciplina automaticamente 
cancelada. 
 

5. DAS REGRAS E PRAZOS DA DISCIPLINA 
5.1. A disciplina tem início no dia 25/01/2021 e fim em 31/09/2021. Este é o prazo 

final para a defesa do TCC e envio das atas e da versão final revisada do texto, 
aprovada pela banca. Ambos os documentos devem ser entregues em formato 
PDF por email, para o endereço ccomp@ufsj.edu.br, com cópia ao orientador 
para anuência. 

5.2. Caso o aluno inscrito não entregue a ata de defesa do trabalho, assinada pela 
banca, e a versão final em PDF do texto da monografia até o dia 31/09/2021, 
será reprovado com a nota 0,0 (zero). 

5.3. Caso o aluno deseje finalizar a disciplina ainda neste período emergencial, para 
fins de colação de grau, deve entregar até o dia 16/04/2021 a ata de defesa do 
trabalho, assinada pela banca, e a versão final em PDF do texto da monografia. 
A nota considerada será a constante na ata de defesa. 

5.4. Esta disciplina poderá ser equivalente somente à disciplina de Projeto Orientado 
em Computação I, ou ao conjunto de Projeto Orientado em Computação I e 
Projeto Orientado em Computação II, de acordo com a deliberação da banca no 
momento da defesa, e justificada no formulário. O aluno deve requerer a 
equivalência aprovada pela banca via requerimento eletrônico após a entrega 
dos documentos e lançamento das notas no CONTAC. 

5.5. As entregas de documentos via e-mail só serão validadas após a anuência do 
professor orientador, que deve copiar o e-mail enviado à CCOMP. 
 

6. DOS RECURSOS 
6.1. Em caso de indeferimento da matrícula, o aluno pode entrar com recurso até o 

dia 27/01/2021, apresentando por e-mail as suas justificativas, que serão 
analisadas pelo Colegiado em sua próxima reunião ordinária. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

São João del-Rei, 07 de janeiro de 2021. 

 

________________________________ 

Alexandre Bittencourt Pigozzo 
Coordenador substituto do curso de Ciência da Computação 

 

mailto:ccomp@ufsj.edu.br

