PhD Program
Applications for the PhD program are open all year round. Those
who wish to apply for scholarships offered by Brazilian government
agencies must respect the specific deadlines for submitting their
applications. The selection process is based on the analysis of a
research proposal, curriculum vitae, recommendation letters, and
also on the result of an interview with the candidate (possibly by
videoconference). Enrolment in the PhD Program occurs in March
and August. The online application forms are available at www.
inf.ufrgs.br/ppgc/applying-en.

Mestrado
Há duas formas de inscrição no Mestrado, cada uma possuindo
seu calendário próprio: uma para residentes no pais e outra,
para estrangeiros. Em ambos os casos a seleção é feita com
base na análise do curriculum vitae, cartas de recomendação
e na capacidade de orientação das linhas de pesquisa escolhidas pelo candidato. Candidatos residentes no país devem ainda ter obtido um bom desempenho no POSCOMP,
exame nacional organizado pela Sociedade Brasileira de
Computação (SBC). As aulas do Mestrado iniciam, em geral, no mês de março. O processo de inscrição é online e
os formulários eletrônicos estão disponíveis em www.
inf.ufrgs.br/ppgc/applying.

MSc Program

Cooperação Internacional

There are two types of applications for the MSc Program, one for residents
and a second for non-residents, each with its own calendar. In each
case, the selection is based on the analysis of curriculum vitae, letters of
recommendation, and the availability of supervisors in the intended research
areas. Candidates who are Brazilian residents are, in addition, expected to
achieve an above-average score in the POSCOMP, a national exam organized
by the Brazilian Computing Society (SBC). POSCOMP is similar to a GRE in
Computer Science. The regular courses usually start in March. The online
application forms can be accessed at www.inf.ufrgs.br/ppgc/applying-en.

International collaboration

Infra-estrutura
O PPPC possui uma excelente infra-estrutura de ensino e pesquisa com locais
de trabalho em espaço específico para estudantes de mestrado e doutorado
em dedicação exclusiva; laboratórios de ensino e salas de aula climatizados
e com equipamentos multimídia; salas para vídeo conferência; centro de
eventos com auditórios; biblioteca setorial com acervo de mais de 23 mil
volumes, com área própria para estudo; Portal de Periódicos da CAPES com
acesso a praticamente todos periódicos indexados da Computação e áreas
afins. O PPGC conta também com acesso a Internet através de uma conexão
de 20Gbps e cobertura wireless em todas as suas instalações.

Infrastructure
PPGC provides its full-time MSc and PhD students with an outstanding
infrastructure for in-class and research activities, including a personal workstation
at the respective research lab. The infrastructure includes a 20 Gbps link to the
Internet, full campus wireless coverage and access to ACM, IEEE, Springer and
other digital libraries (through CAPES Portal). All classrooms are fitted with air
conditioning and multimedia equipment. There are rooms for video conferencing,
a conference center with auditoriums, a departmental library with study rooms
and access to more than 23000 works.

O PPGC investe fortemente na formação internacional de mestres
e doutores, incentivando e viabilizando a realização de estágios durante o curso de pós-graduação em reconhecidas instituições de
ensino, possibilitando um doutoramento em co-tutela, com título
de doutor pela UFRGS e pela universidade do exterior, onde foi realizado o estágio. O PPGC também recebe estudantes estrangeiros
para realização de mestrado e doutorado sanduíche.

PPGC invests heavily in providing its MSc and PhD students with an
international environment. Our PhD students can be fully funded, for up
to one year, to work on their research in a partner university abroad. The
support is provided by grants from CAPES, the Brazilian higher education
funding agency, and CNPq, the national research-funding agency. This
collaboration can also lead to a dual PhD degree. We welcome foreign
students who wish to conduct part of their studies at PPGC.

Bolsas e auxílios financeiros
A UFRGs é uma universidade pública e é gratuita para todos os seus
estudantes sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Todo ano o programa oferece um número de bolsas de estudo para seus alunos de
mestrado e doutorado. Estas bolsas tem a duração de dois e quatro
anos, para mestrado e doutorado respectivamente e são provenientes de diversas fontes, a maior parte de agências de fomento,
mas também de diversas empresas privadas. Todos os nossos estudantes também recebem auxílio financeiro para custos relacionados a pesquisa tais como despesas de viagem para participação em
conferências no pais e no exterior.

Scholarships and financial support
UFRGS, a public university, is entirely free: there are no tuition fees
for either Brazilian or foreign students. Every year PPGC allocates a
number of scholarships to its MSc and PhD students. The scholarships
are provided mostly by Brazilian funding agencies, and can be held
for a maximum of two and four years, by MSc and PhD students,
respectively. Finally, our students also receive financial support to cover
research related costs such as traveling expenses for presenting papers
at conferences in Brazil and abroad.

Pós-Graduação em Computação

Doutorado
O processo de inscrição e seleção para o Doutorado
é em fluxo contínuo. Candidatos a bolsas oferecidas
pelas agências governamentais de fomento devem,
contudo, respeitar os prazos específicos para submissão
de suas aplicações. O processo de seleção baseia-se na
análise de uma plano de trabalho, no curriculum vitae do
candidato, cartas de recomendação e, também, no resultado de uma entrevista. A entrada no Doutorado se dá nos
meses de março e agosto. O processo de inscrição é online e
está disponível em www.inf.ufrgs.br/ppgc/applying.

Institucional
O PPGC - Programa de Pós-Graduação em Computação do Instituto de
Informática da UFRGS iniciou suas atividades em 1972 e está entre os
primeiros programas de pós-graduação criados no país. Ao longo da sua
história, já formou milhares de mestres e centenas de doutores que estão
atuando em empresas de alta tecnologia e universidades conceituadas
no Brasil e no Exterior. O PPGC tem desempenho de qualidade comparado ao padrão internacional conforme avaliação da Capes - Coordenação
de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, órgão vinculado ao MEC
que, desde 2007, o avalia com nota 6 (nota máxima = 7), segundo os critérios adotados para avaliar os programas de pós-graduação no pais, os
quais consideram o corpo docente, a proposta pedagógica e a produção
científica. O PPGC participa constantemente dos principais eventos nacionais e internacionais da área de computação e mantém convênios de
cooperação com importantes universidades da Europa e Estados Unidos, tendo conquistado reconhecimento no cenário científico pela qualidade e importância do trabalho de seus grupos de pesquisa.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM COMPUTAÇÃO
GRADUATE PROGRAM
IN COMPUTER SCIENCE

Institutional
The Graduate Program in Computer Science of the Institute of Informatics
of the Federal University of Rio Grande do Sul was created in 1972, and is
among the first graduate programs in Computer Science in Brazil. Through
its history it has granted more than a thousand master’s degrees and nearly
two hundred PhD degrees. Many of our graduates are now working in
companies and in universities in Brazil and abroad. Since 2007 PPGC has
been evaluated with a score of 6 (maximum is 7) by CAPES, the Brazilian
higher education funding and evaluation body. That evaluation considers
the qualification of the academic staff, the publication record of researchers
and students and the scope of its research areas among other quality factors.
Our program is represented in many of the main national and international
conferences, and we maintain active collaborations with several universities
in Europe and the USA.
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