
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Programa de Pós-Graduação em Informática - PPGI

PROCESSO SELETIVO PPGI/UNIRIO - CONFIRMAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Eu,  ,

CPF:  , candidato aceito através do Processo Seletivo para a formação

da Turma de 2021, confirmo minha aceitação para o curso e o projeto de pesquisa indicados abaixo, conforme

resultado  divulgado  do  processo  seletivo.  Declaro  que  iniciarei  minhas  atividades  acadêmicas  junto  ao

Programa de Pós-Graduação em Informática no 1o semestre de 2021. 

Curso:       Mestrado em Informática      Doutorado em Informática

Projeto de pesquisa: 

Seleção Projeto de Pesquisa 

ACSI Análise de complexidade na governança e engenharia de sistemas de informação

ATES Avanços em tecnologias educacionais, sociais e de negócios

DBEM Ciência de dados para o bem-estar social

CHIC Computação humana e inteligência coletiva: novos paradigmas da computação

CUIA Computação ubíqua e inteligência artificial

CRED Conversação em rede na educação

PCGIB Desenvolvimento do pensamento computacional por meio de artefatos desplugados (gibis)

SBSE Engenharia de software baseada em buscas

GSTI Gestão de serviços de TI

MPSS Melhoria de processos e medição

TESC Transformação ágil e engenharia de software contínua

HITA Heurísticas inteligentes: técnicas e aplicações

IAAPTAInteligência artificial e aprendizagem profunda: técnicas e aplicações

IARS Investigação e análise de redes sociais online

JDAC Jogos digitais aplicados a contextos complexos

MUST Mobilidade urbana e seu impacto nos sistemas inteligentes de transporte

OPER Operação, avaliação e gerenciamento avançado de redes de computadores e novas 
arquiteturas para a Internet

PI&IA Propriedade intelectual e inteligência artificial, de quem é propriedade? 
Empreendedorismo?

PRIO RIO: Suporte à gestão de relacionamentos interorganizacionais

WPT Web para todos

Rio de Janeiro,  de  de .

_____________________________________________________

Assinatura do Candidato

Av. Pasteur 458, Urca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22290-240, tels. 3873-6400/2530-8088
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