
 

 

 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Unidade: São Gabriel 
Curso: Sistemas de Informação 

 
Certificações BSTQB e IREB 

 
 

Período de Inscrição : 13 a 17 de março de 2017 
 
Inscrição : enviar e-mail para a coordenação do curso: sinformacao.sg@pucminas.br  
 
Pré-requisitos : 
a) Ter cursado a disciplina de Engenharia de Requisitos (ou Análise de Sistemas de 

Informação II) para a prova CPRE (Certified Professional on Requirements Engineering). 
b) Ter cursado a disciplina de Testes e Manutenção de Software ou Fundamentos de Teste 

de Software (ou Engenharia de Software I) para as provas do BSTQB (qualquer nível pode 
ser escolhido). 

      
Documentação para inscrição : 
a) Histórico Escolar (extraído do SGA). 
b) Texto em que o aluno deve apresentar sua experiência e interesse na área e justificar que 

possui condições de estudar e conseguir aprovação no exame (máximo de uma página). 
c) Escolha da data em que o aluno deseja fazer o exame (ver abaixo). 
 
Seleção : 
Concluídas as inscrições, a seleção dos candidatos será feita por uma Banca Examinadora, 

composta por professores do curso, que fará uma análise do histórico escolar e do texto entregue 
por cada candidato. 

 
Mais informações sobre a certificação podem ser encontradas no endereço 

http://www.abramti.org.br 
 

Prazos e Resultados : 
A Banca Examinadora terá até o dia 24 de março de 2017 para divulgar o resultado dos três 

alunos selecionados para realizarem os exames gratuitamente. Os alunos selecionados deverão 
procurar a Coordenação do curso imediatamente após a publicação do resultado e confirmar sua 
intenção de fazer a prova para certificação. Caso contrário, o aluno selecionado perderá o direito à 
vaga. 
 

Datas das provas : 
As provas acontecerão nos dias 12/05, 25/08 e 10/11, a princípio no período da manhã. 

 
Belo Horizonte, 10 de março de 2017. 
 
 

Professora Eveline Alonso Veloso 
Colegiado do Curso de Sistemas de Informação 

PUC Minas São Gabriel 


