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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA RESIDÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE 

(PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO) 

Parceria: UFPE/EMPREL/FADE 

EDITAL TURMA 2020-2021 

Este documento estabelece as normas e torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 

graduados para participarem do programa RESIDÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO), fruto da parceria 

UFPE/EMPREL/FADE. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Detalhamento do Programa 

1.1.1 O Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 

parceria com a Empresa Municipal de Informática (Emprel), abre, através do presente 

Edital, inscrições para a primeira turma do Programa de Residência em 

Desenvolvimento de Software, uma Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização). O 

programa segue o modelo Residência em Software, ganhador do Prêmio Dorgival 

Brandão Júnior da Qualidade e Produtividade em Software, promovido pelo 

MCT/SEPIN/PBQP-SW, e oferece capacitação na área de Engenharia de Software, com 

ênfase em desenvolvimento de software. Os alunos concluintes receberão certificado de 

especialização emitido pela UFPE. 

1.1.2 O modelo do curso foi inspirado no programa de Residência Médica, onde alunos 

têm a oportunidade de uma formação teórica na Universidade e desempenham as 

atividades práticas (como forma de consolidar os conceitos aprendidos) no hospital. 

Analogamente, neste programa de Residência em Desenvolvimento de Software, todos 

os alunos terão a formação teórica com professores do CIn-UFPE e desempenharão as 

atividades práticas em um ambiente real de desenvolvimento de software, localizado na 

Sede da Emprel em Recife, Pernambuco. Portanto, uma postura profissional 

(cumprimento de horário, produtividade e qualidade do trabalho realizado) será exigida 

durante todo o período de realização do programa. 

1.1.3 O programa tem como objetivo principal incentivar a formação de recursos 

humanos com alto grau de especialização em desenvolvimento de software. O curso 

inclui disciplinas que cobrem conceitos básicos e avançados de Engenharia de Software, 

a saber: 

• Metodologia Científica 

• Gestão Tributária da Cidade do Recife 

• Fundamentos do Processo Ágil de Desenvolvimento de Software 

• Design de Interface de Software e Experiência do Usuário 

• Análise e Projeto de Software 

• Técnicas de Programação em PHP para Web 

• Programação para Plataformas Móveis: Android e React Native 
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• Gerenciamento de Projetos 

• Qualidade de Software 

• Teste de Software 

• Ferramentas de Teste de Software 

• Plataforma Red Hat 

• Recuperação de Informação 

• Mineração de Dados Complexos 

• Prática Integrada 

1.1.4 As aulas serão ministradas em dois turnos, concentradas em um dia da semana e 

realizadas no ambiente do CIn-UFPE, com os demais dias dedicados às atividades 

práticas no ambiente da Emprel. 

1.1.5 O aluno será avaliado em cada disciplina através da realização de trabalhos 

(projetos, apresentações, pesquisas, entrevistas etc.) e/ou exame escrito, recebendo 

uma nota da disciplina que varia de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Será considerado aprovado 

na disciplina todo aluno cuja nota seja maior ou igual a 7,0 (sete) e que tenha uma 

frequência maior ou igual a 75%. Se o aluno não atingir uma nota acima ou igual a 7,0, 

terá uma segunda chance na forma de prova ou projeto. 

1.1.6 A aprovação no curso também está condicionada à obtenção de desempenho 

satisfatório na parte prática. As atividades práticas serão acompanhadas pelos gerentes 

(líderes) de projetos que reportarão informações à coordenação do curso com relação 

ao desempenho dos alunos nessas atividades. 

1.1.7 Qualquer reprovação em disciplinas ou desempenho insatisfatório nas atividades 

práticas implicará a exclusão do aluno do programa. 

1.1.8 Após a conclusão das disciplinas, cada aluno deverá fazer, individualmente, um 

trabalho de conclusão de curso na área de desenvolvimento de software. O trabalho de 

conclusão de curso será desenvolvido sob a orientação de um dos professores do 

programa e acompanhamento de um gerente (líder) de projeto da Emprel. 

1.1.9 Todos os alunos deverão participar de um workshop, onde apresentarão seus 

trabalhos de conclusão de curso. A nota do trabalho de conclusão de curso será atribuída 

por uma banca composta por dois professores, indicados pelo coordenador do curso, e 

um gerente (líder) de projeto indicado pela Emprel. A nota da disciplina trabalho de 

conclusão de curso deve ser igual ou superior a 7,0 (sete) para que o aluno seja 

aprovado no curso. 

1.1.10 O certificado do curso somente será emitido após a aprovação do trabalho de 

conclusão de curso, como também a aprovação nas disciplinas, conforme informações 

acima. 

1.2 Os selecionados terão direito a recebimento mensal de bolsa de ensino no valor previsto de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante o período em que estiverem vinculados ao programa. 

1.3 O vínculo do aluno está inicialmente previsto para o período de 6 de abril de 2020 a 30 de 

setembro de 2021. 
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1.5 Serão disponibilizadas 18 (dezoito) vagas para o programa, sendo 15 (quinze) com o 

recebimento de bolsa e 3 (três) sem o recebimento de bolsa. 

1.6 As principais datas do processo de seleção estão sintetizadas no Anexo Único – Cronograma 

Geral, parte integrante deste Edital. 

1.7 Informações adicionais e todo o acompanhamento do processo de seleção deverão ser 

obtidos através do email residenciaemprel@cin.ufpe.br. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente através do formulário 

eletrônico disponível em: https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8 do dia 14 de fevereiro de 

2020 a 9 de março de 2020. 

2.2 Poderão se inscrever graduados que atenderem aos seguintes critérios: 

a) Ser graduado nos cursos de nível superior, reconhecidos pelo MEC, em Ciência da 

Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias e áreas afins; 

b) Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais de segunda a sexta, no período 

matutino e/ou vespertino, para participar das aulas e demais atividades práticas oferecidas pelo 

Programa; 

c) Estar ciente que durante a realização do Programa não poderá estagiar, ter vínculo 

empregatício e nem receber outras bolsas a fim de não prejudicar a necessária dedicação ao 

Programa. 

2.3 Será considerado definitivamente inscrito o candidato que preencher corretamente o 

formulário eletrônico de inscrição, conforme item 2.1 deste Edital. 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 A seleção dos candidatos realizar-se-á através de duas etapas, de caráter classificatório e 

eliminatório: 

a) PRIMEIRA ETAPA – PRÉ-SELEÇÃO; 

b) SEGUNDA ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA E AVALIAÇÃO PRESENCIAL. 

3.2 A PRIMEIRA ETAPA será constituída de análise curricular e do histórico escolar, resultando 

na pré-seleção de até 30 candidatos. 

3.2.1 Em caso de empate na PRIMEIRA ETAPA, prevalecerá o candidato com maior 

idade. 

3.2.2 O resultado desta Etapa será divulgado em 16 de março de 2020. 

3.3 A SEGUNDA ETAPA será realizada em 2 (dois dias) e será constituída de: 

a) Apresentação aos candidatos em detalhes do formato e funcionamento do Programa; 

https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8
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b) Aplicação de prova sobre programação básica, que inclui, dentre outros pontos, 

declaração de variáveis, atribuições, if-then-else, laços (while) e manipulação de vetores 

(arrays) de uma dimensão; 

c) Realização de uma redação sobre um tema a ser apresentado na ocasião; 

d) Entrevista (onde será solicitado também a confirmação do interesse em participar do 

Programa). 

3.3.1 - O resultado desta Etapa será divulgado no dia 30 de março de 2020, sendo este 

considerado o Resultado Final. 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 A falsa declaração ou omissão de informações prestadas pelo candidato ensejará a 

eliminação do mesmo do processo de inscrição e de seleção. 

4.2 O presente Edital poderá ser aditado sempre que se fizer necessário, cabendo ao candidato 

acompanhar todas as informações referentes ao processo seletivo. 

4.3 Não caberá recurso com relação aos resultados das etapas do processo de seleção. 

4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste documento, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento.  

4.5 O presente Edital poderá ser cancelado e tornado sem efeito caso o Acordo de Parceria 

UFPE-EMPREL seja descontinuado por quaisquer razões.  

4.6 Os casos omissos e situações não previstas no presente documento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora deste processo seletivo, presidida pelo Coordenador Geral do 

Programa. 

 

Recife, 14 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA GERAL 

 

Etapas do Programa Datas Observações 

Inscrições 
14/02/2020 a 
09/03/2020 

Inscrições deverão ser realizadas 
exclusivamente através do 
formulário eletrônico disponível em 
https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8. 

Divulgação da relação de pré-
selecionados 

16/03/2020 
A relação estará disponível no site do CIn-
UFPE: www.cin.ufpe.br. 

Apresentação do Programa e 
Avaliação Presencial 

23 a 24/03/2020 Comparecer ao CIn-UFPE (Recife). 

Resultado Final 30/03/2020 
A relação estará disponível no site do CIn-
UFPE: www.cin.ufpe.br. 

Início do Programa 06/04/2020 – 

Término do Programa 30/09/2021 – 

 

https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8

