
 

 

 

 

 

Edital de convocação para o curso de extensão em Técnicas 

Avançadas em Programação - 2017 

 

A Direção Acadêmica da Unicarioca torna de conhecimento dos alunos dos cursos de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Engenharia da Computação a 

abertura do processo seletivo para preenchimento das vagas do curso de extensão 

universitária em Técnicas Avançadas de Programação, de acordo com as descrições abaixo: 

1. OBJETIVOS 

 

O referido curso tem como objetivo identificar e preparar alunos que irão 

compor as equipes da Unicarioca, para participação na Maratona de Programação 

organizada pela SBC – Sociedade Brasileira de Computação. 

 

maratona.ime.usp.br 

 

2. VAGAS 

 

Serão oferecidas 60 vagas para alunos dos cursos acima identificados que irão 

frequentar os encontros preparatórios com a orientação de um professor (treinador). 

Dos 60 alunos que iniciarem o curso, ao final serão selecionados 9 alunos que irão 

compor 3 equipes, cada uma com 3 alunos.  

As equipes selecionadas participarão, no início do semestre letivo de 2017.2, 

de uma competição interna nos mesmos moldes da competição organizada pela SBC. 

O resultado da competição irá conferir aos componentes das equipes uma declaração 

adicional de horas PAC conforme o seguinte critério: 

 

1º colocado – adicional de 40 horas 

2º colocado – adicional de 30 horas 

3º colocado – adicional de 20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONDUÇÃO DO CURSO 

 

O curso será conduzido com encontros semanais a serem realizados às 

quintas-feiras, com duração de 2 horas/aula, no horário de 11:00 às 13:00, na 

Unidade Rio Comprido. Além dos encontros presenciais, o treinador irá passar uma 

rotina de treinamento a ser cumprida fora desses encontros presenciais. 

 

4. CERTIFICADO 

 

Todos os alunos que participarem do curso, que obtiverem frequência mínima 

de 75% nos encontros e que obtiverem o rendimento mínimo determinado pelo 

professor, independentemente de serem selecionados para as equipes, receberão um 

certificado conferindo 80 horas que poderão ser utilizadas como horas PAC. 

 

5. PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será conduzido por uma comissão de seleção, da qual 

farão parte o professor (treinador), a coordenação e mais um professor convidado. 

 

5.1 ETAPAS 

 

1ª) Análise curricular (eliminatória), o aluno candidato deverá apresentar o 

currículo pessoal atualizado e a ficha de inscrição scaneada após o preenchimento. 

Os documentos devem ser enviados para o e-mail ncardoso@unicarioca.edu.br, 

em formato PDF, até às 23:50 min do dia 20/04/2017 sob o título MARATONA DE 

PROGRAMAÇÂO – INSCRIÇÃO.  

 

2ª) Caso haja um excedente de alunos em relação ao número de vagas, será 

realizada uma prova de algoritmos com objetivo de selecionar alunos para 

ocuparem as vagas disponíveis, neste caso, serão considerados para a próxima 

etapa somente os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 7,0 (sete). 

 

3ª) Entrevista com o professor treinador (classificatória). 
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5.2 CRONOGRAMA 

 

- Data limite para o preenchimento e envio da  ficha de inscrição, disponível no site 

da instituição: 20/04/2017. 

 

- Início dos encontros: 27/04/2017 

 

- Não é permitida a participação de alunos que não façam parte do quadro de 

alunos ativos dos cursos acima caracterizados. 

 

6. CONVOCAÇÂO 

 

- Após a análise dos históricos e ficha de inscrição, os candidatos que não forem 

eliminados nesta etapa ou, se for o caso, na prova de algoritmo, serão convocados 

para a próxima etapa (Entrevista) que tem caráter classificatório, se for necessário. 

- Após a entrevista, os 60 candidatos melhores classificados serão convocados 

através de e-mail ou telefone para o início dos encontros. 

 

7. RECLASSIFICAÇÃO 

 

Os alunos classificados que não atenderem à convocação serão eliminados do 

processo seletivo e outros candidatos serão chamados seguindo-se a ordem de 

classificação. 

 

8. INÍCIO DO CURSO 

 

O curso terá início em 27 de Abril de 2017 e término em 31 de Agosto de 2017, 

totalizando 18 encontros. No dia 31 de Agosto de 2017 será realizada uma competição 

interna entre as equipes selecionadas, nos termos do item 2 (dois) do presente edital. 

 

Rio de Janeiro 10 de Abril de 2017 

________________________________________________ 

Maximiliano Pinto Damas 

Diretor Acadêmico 

 


