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Edital 001/2021 – Inscrições 
 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL APLICADA DA UFPR – TURMA 2021 
 
O colegiado do curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada da Universidade 
Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, as normas que regem o 
processo seletivo para ingresso no curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada – 
Turma 2021, na forma deste edital. 
 
1 VAGAS 
 
Este edital visa o preenchimento de 50(cinquenta) vagas para o curso de Especialização em 
Inteligência Artificial Aplicada – Turma 2021 da UFPR, sendo 5 (cinco) dessas, sem custo e 
destinadas a servidores da UFPR. 
 
2 REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
Formação em qualquer curso superior da área de Ciências Exatas e Tecnologia. Também 
poderão se inscrever alunos concluintes do último ano dos cursos destas áreas (nesses casos, 
o aluno deve apresentar o diploma do curso de graduação até o final do curso de 
especialização). 
 
3 PRAZOS 
 
Inscrições: de 01/12/2020 a 09/02/2021 
Resultado da Seleção: 10/02/2021 
Matrícula: de 10 a 19/02/2021 
Início das aulas: 20/02/2021 
Obs: O início das aulas de forma presencial vai depender das condições sanitárias do momento devido ao 
quadro de pandemia. Caso continue a suspensão do calendário acadêmico para eventos presenciais, o 
curso irá iniciar de forma remota com aulas ao vivo.	
 
4 LOCAIS 
 
Inscrição:  
Exclusivamente na página http://www.iaa.ufpr.br 
 
Matrícula: 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, sito à Rua 
Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jardim das Américas, Curitiba – Paraná, CEP: 81520-260 na 
Sala da Direção.  
 
Informações por e-mail:  
ufpr.coord.iaa@ufpr.br 
 
Obs: Caso continue a suspensão de aulas presenciais devido ao quadro da pandemia, a matrícula será feita 
de forma remota e as instruções serão passadas no momento de sua realização.	
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5 DOCUMENTOS 
 
Para Inscrição:  
Preencher o formulário constante no site http://www.iaa.ufpr.br 
Anexar o currículo Vitae no momento da inscrição (currículo simples, não há necessidade de 
ser Lattes). O currículo deve conter: 

Formação: Curso, Instituição, Ano de conclusão; 
Experiência profissional: Empresa, cargo, tempo de trabalho e  descrição das 

atividades. 
 
Para Matrícula: 
Original e Cópia sem autenticar do RG e CPF, aceita-se também RG e CNH (o RG é 
obrigatório) 
Original e Cópia sem autenticar do diploma da graduação 
 
6 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 
Curso de Formação Superior; 
Experiência na área de Tecnologia da Informação. 
 
7 OBSERVAÇÕES 
 
Não haverá pagamento nem da inscrição nem da matrícula. As 12 mensalidades iniciam em 
10/03/2021. 
 
Todas as informações do curso estão em http://www.iaa.ufpr.br 


