
 

 
 
 
 

COORDENAÇÃO DO PPgTI 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA COMO ALUNO ESPECIAL 

SEMESTRE 2021.2 
 

1. O PPGTI esclarece aos interessados em cursar disciplinas como aluno especial no 
semestre 2021.2 que podem se inscrever, através do formulário 
https://forms.gle/3cULb3xjTSxnFQku7, no período de 13 a 17 de agosto de 2021, 
escolhendo a disciplina ao qual deseja se inscrever, o diploma ou certificado de 
conclusão de curso superior em área correlata à Tecnologia da Informação, 
histórico escolar da graduação, e uma breve justificativa do por quê deseja cursar 
a disciplina. 

2. Alunos que estejam no último período de um curso superior em área correlata à 
Tecnologia da Informação também podem se inscrever.  

3. Os alunos selecionados serão divulgados no dia 20/08/2021. Caso seja 
selecionado, o candidato precisará enviar os documentos listados abaixo para a 
secretaria do PPGTI através do e-mail secretaria.ppgti@ifpb.edu.br até o dia 
23/08/2021. 
a) cópia dos documentos pessoais (CPF, RG); 
b) uma foto 3x4 recente; 
c) comprovante de residência; 
d) Curriculum Lattes atualizado; 
e) Formulário preenchido: https://forms.gle/3cULb3xjTSxnFQku7 

 
Quadro I - Relação de Disciplinas Mestrado – Semestre 2021-2. 

 
Disciplina Professor Dia da 

semana 
(noite) 

Quantidade 
de alunos 
especiais 

Técnicas Avançadas de 
Programação Thiago Gouveia Terça 2 

Mineração de Dados Damires Yluska Quinta 5 

Internet das Coisas Luciana Pereira e Ruan Delgado Quinta 5 

Avaliação e Desempenho em 
Redes Dênio Mariz e Paulo Ditarso Terça 10 

Planejamento e Desenvolvimento 
Ágil de Software Juliana Dantas Medeiros Quinta 6 

 



   
3. A aceitação dos pedidos de matrícula como aluno especial dependerá de análise da 
documentação pelo professor da disciplina, que verificará o perfil do candidato (afinidade 
da área(s) de atuação com as áreas do PPGTI) e sua justificativa.  
5. Caso o requerente já tenha cursado uma disciplina como aluno especial no PPGTI e 
seja selecionado para uma disciplina 2021.2, não precisa enviar novamente os 
documentos solicitados, uma vez que já está cadastrado no SUAP. 
8. As aulas do semestre letivo terão início no dia 24/08/2021, com término em 
31/12/2021. 
9. Deve ser observado o disposto no Art. 14 do Regulamento Interno do PPGTI, em bem 
como o Art. 25 do Regulamento Geral da Pós-graduação Stricto Sensu do IFPB, que 
estabelece que somente é possível cursar duas disciplinas em caráter especial, sendo cada 
uma em períodos letivos diferentes. 

Para mais informações, entrar em contato com a coordenação do PPGTI em 
coordenacao.ppgti@ifpb.edu.br. 

 
 

João Pessoa, 12/08/2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO PETRÔNIO ALENCAR DE MEDEIROS 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Tecnologia da Informação 

 
 
 
 
 

 


