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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Centro de Tecnologia (CT), 
torna público o lançamento do presente Edital e convida profissionais recém-graduados ou que 
estejam interessados em um aperfeiçoamento tecnológico em Tecnologia da Informação (TI), a 
participarem do Processo Seletivo para o Programa de Especialização em Desenvolvimento de 
Software, nos termos aqui estabelecidos. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE, oferecido pela UFRN, será regido por este Edital. 

1.2. O Processo Seletivo estará aberto aos portadores de Certificado de Conclusão do Curso ou 
Diploma de nível superior na área de Tecnologia da Informação (TI), com certificação devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

1.3. São oferecidas 27 (vinte e sete) vagas para demanda pública e 3 (duas) vagas adicionais e 
gratuitas para servidores da UFRN, como determinado pela Resolução 197/2013 – CONSEPE. 

 

II – DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

2.1. O objetivo do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Software é o de 
formar mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento de aplicações de software e sua 
implantação nos diferentes setores produtivos do Estado do Rio Grande do Norte, bem como da 
região Nordeste. O curso irá abranger um público-alvo específico, ou seja, com formação superior 
na área de Computação (Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, 
Engenharia da Computação, Informática, Redes de Computadores, Banco de Dados e Sistemas 
para Internet entre outros), propiciando uma formação sólida na área. 

2.2. As principais contribuições do curso serão:  

a) Estabelecimento de ações que contribuam para a inserção do discente em um contexto 

acadêmico-científico, incentivando-o à continuidade para a Pós-graduação Stricto 

Sensu. 



b) Formação sólida na área de desenvolvimento de software, produzindo profissionais 

aptos a preencherem posições importantes no mercado da TI. 

c) Incentivo ao empreendedorismo, propiciando uma formação com visão empreendedora 

na área de TI. 

 

2.3 O curso de especialização possui uma carga horária de aulas de 360h. Além disso, o 

discente deve dispor de tempo para se dedicar a outras atividades relacionadas ao curso, tais como: 

 

a) Desenvolvimento de atividades práticas das disciplinas; 

b) Participação em palestras e cursos convidados; 

c) Participação em reuniões de trabalho e de acompanhamento; 

d) Desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso; 

 

2.4. As atividades de capacitação serão realizadas em instalações da UFRN. 

2.5. O curso terá duração de 18 meses, com previsão de início no dia 03/06/2016.  

2.6. As aulas ocorrerão nas sextas-feiras (das 18:00 às 22:00) e nos sábados (das 08:00 às 12:00 

e 14:00 às 18:00), preferencialmente a cada duas semanas. 

2.7. Ao final do curso, caso sejam cumpridas todas as exigências curriculares, o aluno receberá o 

Diploma de Especialista em Desenvolvimento de Software. 

2.8. Demais informações sobre o curso poderão ser obtidas através do endereço eletrônico 

http://www.dca.ufrn.br/ceds. 

 

III – DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1. O processo seletivo será realizado por meio de análise de currículo e histórico escolar. 

3.2. A inscrição no processo seletivo será realizada através da página pública da 
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L no período apresentado na 
seção 3.3. 

3.3. O período de inscrições será do dia 02/05/2016 até o dia 16/05/2016. 

3.4. Tanto para o currículo como para o histórico escolar, serão atribuídas notas de 0 a 10, de modo 
que a nota final (NF) no processo seletivo será composta pela média aritmética das notas dos dois 
documentos apresentados. 

3.5. O histórico escolar deverá vir assinado (admitindo-se assinatura eletrônica) por um 
representante legal da instituição de ensino. 

3.6. Os candidatos serão ordenados por decrescente de acordo com a Nota Final (NF) no processo 
seletivo e os 30 primeiros candidatos serão selecionados, obedecendo a reserva de vagas disposta 
no item 1.3 deste edital. O candidato com maior idade terá preferência em caso de empate na Nota 
Final (NF). 



3.7. No caso de algum candidato classificado não efetuar sua matrícula no prazo estabelecido no 
item 4.1, sua vaga será destinada a outras chamadas de matrícula até que o número estabelecido 
de vagas se complete. 

3.8. A divulgação do resultado da seleção será feita no endereço http://www.dca.ufrn.br/ceds a partir 
do dia 17/05/2016. 

3.9. Os recursos acerca de qualquer decisão tomada, em qualquer uma das etapas do certame, 
devem ser entregues na Secretaria do Laboratório de Automação em Petróleo (LAUT), no horário 
das 8h às 12h, ou das 14h às 18h, e em até dois dias úteis após a divulgação do resultado do 
processo seletivo. 

3.10. O candidato poderá consultar, na Secretaria do Laboratório de Automação em Petróleo 
(LAUT), o parecer relativo a seu recurso, a partir de dois dias úteis após a sua entrega. 

3.11. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso. 

3.12. Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto 
do formulário eletrônico de inscrição, ou de documentação complementar ausente. 

 

IV – DA MATRÍCULA 

 

4.1 A matrícula será realizada no período de 17/05/2016 a 02/06/2016 no Laboratório de Automação 
em Petróleo (LAUT). 

4.2. Estará desclassificado o candidato que não comparecer ou não apresentar, no ato da matrícula, 
a seguinte documentação: 

a) Diploma ou de declaração de conclusão de curso de nível superior na área de Tecnologia 
da Informação ou áreas afins; 

b) Carteira de identidade; 

c) CPF; 

d) No caso de estrangeiro, cópia do Visto permanente no Brasil; 

 

V – DO INSVESTIMENTO 

 

5.1 O investimento necessário para realização do curso por participante é de R$ 9000,00 (nove mil 
reais). Na assinatura do termo de convênio com a UFRN, o valor poderá ser parcelado em até 18 
(dezoito) parcelas de R$ 500,00, com vencimento no dia 10 de cada mês. Pagamentos realizados 
até a data de vencimento receberão um desconto, ficando o valor da parcela em R$ 475,00. 

 

VI. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

6.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo em parte, por 
decisão unilateral ou conjunta da Coordenação do Curso, por motivo de interesse público ou 
exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 



 

Natal-RN, 02 de maio de 2016. 

 

Prof. Dr. Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti 

Coordenador do Curso 

Prof. Dr. Allan de Medeiros Martins 

Vice Coordenador do Curso 


