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1. Informações sobre o Processo Seletivo
1.1 Público-Alvo
Este programa tem como público-alvo graduados em cursos de nível superior ou
tecnológico, ligados à área de ensino e/ou de TIC (Tecnologia da Informação e
Comunicação) e afins (Engenharias, Matemática e Estatística).
1.2 Relação Disciplinas/Vagas
Cada disciplina é dividida em três módulos de 15h/aula (básico, intermediário e
profissional). Cada módulo é pré-requisito para o módulo seguinte.
Disciplinas
Requisitos de Aplicação e de Interface com o Usuário

Vagas

Gestão de Projetos

05

Desenvolvimento Orientado para Arquitetura

05

Engenharia de Reuso

05

Tecnologias para Interoperabilidade de Sistemas

05

Testes de Software: Verificação e Validação de

05

05

Sistemas
Tabela 1.2: Relação Disciplinas/Vagas

Atenção:
As disciplinas estarão disponíveis conforme calendário de aula apresentado no
site www.cesar.edu.br

1.3 Validade da Disciplina
O aluno tem o prazo máximo de 02 (dois) anos para aproveitar as disciplinas
cursadas isoladamente, se matriculando como aluno regular do curso.
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2. Inscrição dos Candidatos

A inscrição envolve preenchimento de formulário on-line no site do Mestrado
Profissional (http://www.cesar.edu.br/) e apresentação de documentos como
detalhado nas próximas subseções.
2.1 Formulários on-line
O seguinte formulários deve ser preenchidos na Web:
 Formulários de Inscrição (http://www.cesar.edu.br/);
Para o preenchimento do formulário de inscrição, seguir os passos:

1. Digitar CPF;
2. Clicar no botão <consultar>;
3. Clicar no botão <inscreva-se>;
4. Preencher o formulário conforme solicitado;
5. Clicar botão <próximo>;
6. Confirmar dados, clicar no botão <concluir> ou no botão <anterior> se
houver necessidade de correção dos dados;
2.2 Confirmação da inscrição
Para confirmar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá entregar
pessoalmente ou enviar os documentos abaixo pelo correio.

 Currículo Lattes do candidato impresso (formulário online disponível no
site do CNPq em http://lattes.cnpq.br);
 Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso superior nas
condições descritas na Seção 2.1, ou certificado com protocolo de
solicitação do diploma, ou outro documento comprobatório de conclusão
de curso superior (cópia autenticada);
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 Histórico escolar do curso de graduação ou tecnológico (cópia
autenticada);
 Cédula de identidade ou equivalente (cópia autenticada);
 CPF (cópia autenticada);
 01 foto 3x4 recente (não serão aceitas fotos digitalizadas).

Endereço para entrega/envio de documentos:

CESAR.EDU – Unidade de Educação do CESAR
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
Atenção à Secretaria Acadêmica
Rua do Brum, nº 77 – Bairro do Recife
CEP: 50.030-260 - Recife - PE
Fone: (81) 3419.6700

Observações importantes:

 Somente estarão aptos a participar do processo seletivo os candidatos
que entregarem os documentos solicitados até a data estabelecida.

 Ao procederem às suas inscrições, os candidatos estarão acatando
integralmente as regras estabelecidas nesse documento, não cabendo
qualquer reclamação ou recurso posterior.
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3. Descrição do Processo Seletivo
3.1 Etapa Eliminatória
 Análise de documentos (curriculum, diploma e histórico escolar);
 A critério do colegiado do programa de pós-graduação do CESAR.EDU,
pode ser necessário realizar uma entrevista técnica com o candidato.
Esta entrevista também terá caráter eliminatório.
3.2 Análise de documentos (Etapa Eliminatória)
Nesta etapa serão analisados o curriculum vitae do candidato, o diploma de
graduação e o histórico escolar sob o ponto de vista da adequação do candidato
ao programa.
3.3 Divulgação dos resultados
Os resultados serão divulgados na semana que está programada o módulo de
cada disciplina, na qual o aluno se inscreveu.

Observação:
Os selecionados assinarão uma declaração de concordância e aceitação das
regras do curso, reforçando ainda o comprometimento quanto à assiduidade e
ética.

4. Matrícula

Os candidatos selecionados deverão realizar sua matrícula a partir de
orientações publicadas em http://www.cesar.edu.br, nas datas indicadas na
Seção 1.3 deste Edital.
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Atenção aos documentos necessários nesta fase:

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia simples);
 Certificado militar – público masculino (cópia simples);
 Título eleitoral (cópia simples);
 Comprovante de residência (cópia simples);
 Atestado de saúde ou parecer médico - clínico geral (original);

Observação:

Enviaremos por e-mail o boleto bancário referente à matrícula na(s)
disciplina(s) aprovada(s).

O

comprovante

pagamento

deverá

ser

enviado

para

o

e-mail

secretaria@cesar.edu.br.
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5. Acordos Gerais

A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas
por este edital de processo seletivo.

As questões não previstas neste edital são de responsabilidade do colegiado do
programa de pós-graduação do CESAR.EDU.
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