
                                                                                                                      
 

 

EDITAL 01/2019 DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

FURG-UTEC 

 

 

O Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

e a Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC), no uso de suas atribuições legais, 

torna público o Processo de Seleção para o Curso de Especialização em Robótica e 

Inteligência Artificial na modalidade semipresencial. 

 

Esta especialização, é resultado de um acordo de cooperação entre a UTEC e a FURG, 

que visa gerar cursos de pós-graduação binacionais e interinstitucionais de importante 

relevância na área de Robótica e Inteligência Artificial, que contribuam ao 

desenvolvimento da região. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

De acordo com o plano de estudos, os objetivos da especialização em Robótica e 

Inteligência Artificial são os seguintes: 

Objetivo Geral: Contribuir para a formação de profissionais que possam integrar o 

conhecimento de especialização em Robótica e Inteligência Artificial (ERIA), em suas 

diferentes áreas de atuação profissional, levando em consideração os requisitos éticos 

e sociais que emergem deste novo contexto. 

Objetivos específicos: 

● Promover a especialização e integração de Robótica e Inteligência Artificial em 

diferentes áreas do conhecimento. 

● Contribuir para a formação de profissionais nas áreas de Inteligência Artificial e 

Robótica. 



                                                                                                                      
O curso apresentará uma carga horária total de 360 horas, a duração será de 

aproximadamente 50 semanas, o que equivale a 241 créditos, seguindo os requisitos de 

cursos de especializações legalmente registrados. O certificado de conclusão será 

emitido de maneira conjunta por ambas instituições organizadoras do curso. 

As aulas serão ministradas quinzenalmente sextas e sábados, podendo haver 

modificações que serão comunicadas aos alunos com antecipação. 

As aulas serão ministradas em português e poderá existir bibliografia em inglês se for 

considerado necessário pelo corpo docente, devido à própria especificidade das áreas 

do curso. 

O curso estará isento do pagamento de matricula e mensalidade por parte do aluno. 

 

PÚBLICO ALVO   

Admite-se Graduação em qualquer área do conhecimento. Os candidatos deverão ter 

interesse na temática e conhecimentos básicos em lógica de programação. No caso de 

candidatos com formação no Uruguai, podem participar também com os seguintes 

diplomas: Engenheiros tecnológicos (CETP-UTU), Professores na área de ciências 

(CFE / ANEP) e Tecnólogos.  

 

VAGAS 

O curso terá 30 vagas. Metade das vagas totais serão preferencialmente alocadas para 

candidatos que residem ou trabalham no Uruguai e a outra metade será 

preferencialmente alocadas para candidatos que residem ou trabalham no Brasil.  

 

INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo website, no período detalhado no 

cronograma abaixo. 

 

DOCUMENTAÇÃO  

Os seguintes documentos são necessários: 

 

                                                           
1 Esta quantidade de créditos corresponde ao regulamento acadêmico do Ministério da Educação do 

Brasil, que não inclui a jornada de trabalho do aluno fora da sala de aula. O ajuste do valor de crédito 

ainda está pendente, de acordo com as regulamentações da UTEC. 



                                                                                                                      
1) Comprovante da ficha de inscrição eletrônica2 

2) Currículo destacando formação e experiências, com comprovação. 

3) Documento de Identificação (Carteira de Identidade Nacional, Passaporte ou outro 

documento comprobatório com foto) e, quando aplicável, CPF. 

4) Certidão de nascimento ou casamento (este ponto aplica-se apenas a estudantes 

brasileiros) 

5) Diploma do curso de graduação ou certidão de conclusão do curso. 

Para o caso de diplomas estrangeiros, as instituições poderão solicitar documentação 

adicional para emissão de certificado. 

6) Documento de Motivações e Aporte para Região: o candidato deverá escrever 

uma carta explicando as suas motivações, os aportes na área professional e para a 

região de influência das Universidades responsáveis pela pós-graduação. (No máximo 

3 páginas)  

 

Além desses documentos, todos os alunos precisarão realizar a prova de 

conhecimentos básicos em programação e deverá obter como mínimo o 50% dos 

pontos para continuar na fase de seleção. A prova poderá ser aplicada em inglês por 

via de website a ser divulgado aos candidatos inscritos. O período de realização da 

prova está descrito no cronograma abaixo. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A análise das inscrições, a classificação e a seleção dos candidatos será feita por uma 

banca conjunta UTEC-FURG, composta por docentes do curso e os coordenadores. Os 

candidatos serão classificados, observando a tabela de pontuação no Anexo 1.  

 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS SELECIONADOS 

A lista de classificados será divulgada no website conforme cronograma abaixo. 

  

MATRÍCULAS 

A matrícula será feita e confirmada de acordo com o calendário desta chamada, 

mediante a apresentação dos documentos solicitados neste edital. Cada documento 

                                                           
2 O mesmo será emitido ao finalizar o formulário de inscrição.  



                                                                                                                      
deve ser acompanhado de uma cópia do mesmo. Os documentos serão entregues 

durante a confirmação presencial.  

  

Restrições para a matrícula: 

1) É vedada a confirmação de matrícula sem a entrega da documentação;  

2) A ausência do candidato do ato da confirmação da matrícula será considerada como 

desistência de vaga. Além disso, a não realização da matricula também será 

considerada desistência. 

3) As vagas não preenchidas serão ocupadas observando-se a ordem de classificação 

dos candidatos no processo de seleção, sendo feitos chamamentos subsequentes. 

 

CRONOGRAMA 

Os trâmites referentes a este Edital seguirão o seguinte cronograma:    

 

Evento Prazo Local 

Publicação do edital 31 de julho de 2019 Página web 

Período de inscrição  31 de julho até 26 de 
agosto de 2019 

Página web 

Prova de conhecimento em 
Programação 

28 e 29 de agosto de 
2019 

Página web 

Homologação 30 de agosto de 2019 Página web 

Período de recursos  30 de agosto até 2 de 
setembro de 2019 

Página web 

Período de Seleção 03 até 06 de setembro de 
2019 

Página web 

Divulgação da lista dos 
classificados 

06 de setembro de 2019 Página web 

Período de recursos 07 até 09 de setembro de 
2019 

Página web 

Matrícula 10 até 11 de setembro de 
2019 

Página web 

Divulgação das vagas 
remanescentes 

12 de setembro de 2019 Página web 

Matricula dos Remanescentes 13 até 16 de setembro Página web 



                                                                                                                      

Início do semestre letivo e 
Confirmação de Matricula 

20 de setembro de 2019 Polo Educativo 
Tecnológico Rivera 
Ruta 5 (Guido Machado 
Brum) 
Km 496, CP 40000 
Rivera 
Tel. (+598) 4622 2147 

 
Os candidatos serão regidos pelas regras estabelecidas no Plano do curso de 
Especialização em Robótica e Inteligência Artificial e nos acordos correspondentes.  
  
 
 
 
 

Anexo 1 
Tabela para pontuação 

 
 

Dimensões a avaliar  Critério Pontuação 
máximo 

Pontuação 
Por Item 

Formação3 (será 
considera no máximo 
uma pós-graduação em 
cada item) 

 3,0 - 

 Especialização 0,5 0,5 

 Mestrado 1 1,0 

 Doutorado 1 1,0 

 Outras 0,5 0,5 

Experiência  4,0 - 

 Experiência 
profissional 
vinculada a sua 
área de formação 

0,5 0,1 por ano 

 Experiência 
professional 
vinculada à temática 
da especialização  

1,5 0,5 por ano 

                                                           
3 Observações: O título de graduação, bem como os conhecimentos básicos de programação não pontuam, 

pois são requisitos básicos do curso. 



                                                                                                                      

 Participação em 
projetos vinculados 
à temática da 
especialização  

1,5 0,5 por projeto 

 Publicações afins a 
sua área de 
conhecimento e/ou 
à especialização  

0,5 0,1 por 
publicação 

Documento de 
Motivações e Aporte 
para a Região 

 3,0  

 Motivação  1,0  

 Aportes na área 
professional 

1,0  

 Aporte para a região 
de influência das 
Universidades  

1,0  

 Total 10  

 

As pontuações intermediárias de cada item serão definidas pela banca de seleção. 

A banca poderá fazer entrevistas, no caso que julgue necessário para uma melhor 

avaliação dos candidatos 


