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EDITAL 04/2021
PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO
POR REINTEGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA INTERNA UFPE 2020.2

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) torna público, para conhecimento dos/as interessados/as,
em conformidade com o dispositivo no art. 49 da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), de 20/12/1996, o Regimento Geral da UFPE, e as Resoluções nº 08 e 14/2021, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/UFPE, o Edital do Processo Seletivo de Ingresso
por Reintegração e Transferência Interna 2020.2, para os cursos de Graduação da Universidade
Federal de Pernambuco, conforme cronograma a seguir:
DATAS
HORÁRIOS
29/04 a 03/05/2021 No último dia até às 23h59

ETAPAS
Inscrições online - Sig@

04 e 05/05/2021

No último dia até às 23h59

THE* de Música - envio do vídeo por e-mail

04/05/2021

9h às 12h

THE* de Letras/Libras/Lic. - prova presencial

05/05/2021

A partir das 14h

THE* de Dança/Lic. - entrevista no formato remoto

10/05/2021

Até às 17h

Divulgação da lista de classificados

11/05/2021

Até às 17h

Publicação de Edital para entrega de documentos**

*Os Testes de Habilidades Específicas para os/as candidatos/as aos cursos de Música-Licenciatura,
Música/Canto-Bacharelado e Música/Instrumento-Bacharelado, Dança-Licenciatura e Letras/LibrasLicenciatura, (apenas para os/as inscritos/as na categoria Transferência Interna entre cursos da mesma
área de conhecimento) ocorrerão nos dias e horários informados no cronograma acima e obedecerão as
diretrizes dos anexos II, III e IV deste Edital.
**Exclusivo para os candidatos classificados na categoria Reintegração.

1. CATEGORIAS
O Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração e Transferência Interna 2020.2 será voltado para I.
ex-estudante da UFPE que pretenda reintegração no mesmo curso e campus; II. estudante da UFPE
que pretenda transferência para outro turno do mesmo curso e campus e; III. estudante da UFPE que
pretenda transferência para outro curso da mesma área de conhecimento ou para o mesmo curso de
campus diferente daquele ao qual se encontra vinculado.
2. INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição será realizada exclusivamente por meio de acesso ao Sistema Integrado de
Gerenciamento Acadêmico - Sig@, www.siga.ufpe.br.
2.2. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá fazer opção por uma única categoria, campus, curso e
turno, podendo escolher a ordem de preferência de turno, para cursos cuja oferta de vagas se dê em
mais de um turno.
3. VAGAS E ÁREAS DE CONHECIMENTO
O quantitativo de vagas a ser oferecido por curso, habilitação, turno e campus está distribuído por área
de conhecimento no Anexo I deste Edital.
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4. OCUPAÇÃO DAS VAGAS
O preenchimento das vagas obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
I - Reintegração;
II - Transferência Interna de turno no mesmo curso e mesmo campus;
III - Transferência Interna entre cursos da mesma área de conhecimento.
5. CLASSIFICAÇÃO
A prioridade de classificação será necessariamente nesta ordem:
I - maior percentual de carga horária integralizada do curso de destino;
II - maior coeficiente de rendimento acadêmico (média geral) no curso de origem;
III - maior nota (argumento de classificação) no processo seletivo inicial para ingresso no curso de
origem; e
IV - menor tempo de desvinculação junto à Universidade. Parágrafo único.
Obs.: A avaliação dos critérios mencionados acima considerará os dados acadêmicos concluídos até o
segundo semestre letivo de 2019, isto é, até 2019.2.
6. MATRÍCULA E VÍNCULO
A matrícula em componentes curriculares deverá ser realizada pelo estudante, exclusivamente por
meio de acesso ao Sig@, no prazo definido no Calendário Acadêmico da Graduação, após
classificação no certame.
O/A estudante que não solicitar matrícula acadêmica perderá o vínculo com a UFPE.
7. DISPENSAS DE DISCIPLINAS
7.1. Transferência Interna: os componentes curriculares integralizados no curso de origem pelos/as
candidatos/as classificados/as serão dispensados no novo curso, através do Sig@, desde que haja
prévia equivalência registrada.
7.2. Reintegração e dispensas em componentes curriculares não efetuadas via Sig@: essas deverão ser
solicitadas, pelo/a estudante, junto à Coordenação do novo curso, que analisará a possibilidade de
equivalência.
8. INFORMAÇÕES GERAIS
8.1. A inscrição do/a candidato/a implicará a aceitação das normas estabelecidas para esta seleção.
8.2. A classificação na Transferência Interna é irreversível, ou seja, o/a candidato/a classificado/a
ocupará a vaga unicamente no curso para o qual realizou inscrição, sem possibilidade de retorno ao
curso de origem.
8.3. Dada à divergência de calendário acadêmico, não estão abrangidos por este Edital os cursos da
modalidade à distância, nem como curso de origem nem de destino.

Normas complementares podem ser obtidas nas Resoluções nº 08 e 14/2021, do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CEPE/UFPE - assim como demais informações pertinentes -, disponíveis na
página eletrônica da PROGRAD, www.ufpe.br/prograd.

Recife, 26 de abril de 2021.
Magna do Carmo Silva
Pró-Reitora de Graduação
Universidade Federal de Pernambuco
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ANEXO I
VAGAS E ÁREAS DE CONHECIMENTO

Área I
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ÁREA I

GRAU

M/T

TOTAL
DO
CURSO
NÃO OFERTARÁ VAGAS
M

T

T/N

N

Administração (Recife)

Bacharelado

Administração (Agreste)

Bacharelado

Arqueologia (Recife)

Bacharelado

5

5

Ciências Atuariais (Recife)

Bacharelado

10

10

Ciências Contábeis (Recife)

Bacharelado

Ciências Econômicas (Recife)

Bacharelado

Ciências Econômicas (Agreste)

Bacharelado

Ciência Política (Recife)

Bacharelado

Ciências Sociais - Bach. (Recife)

Bacharelado

Ciências Sociais - Lic (Recife)

Licenciatura

Direito (Recife)

Bacharelado

Filosofia – Bach. (Recife)

Bacharelado

12

12

Filosofia - Lic. (Recife)

Licenciatura

29

29

Geografia - Bach. (Recife)

Bacharelado

22

22

Geografia - Lic. (Recife)

Licenciatura

História – Bach. (Recife)

Bacharelado

História – Lic. (Recife)

Licenciatura

Hotelaria (Recife)

Bacharelado

Museologia (Recife)

Bacharelado

Pedagogia (Recife)

Licenciatura

Pedagogia (Agreste)

Licenciatura

Psicologia (Recife)

Bacharelado

Secretariado Executivo – Bach. (Recife)

Bacharelado

Serviço Social - Bach. (Recife)

Bacharelado

Turismo - Bach. (Recife)

Bacharelado

TOTAL GERAL (ÁREA I)

9

3

5

12

5

10

NÃO OFERTARÁ VAGAS
14

14

41

41
22

22

6

28

10

10

7

13

18

46

22

22
5

5

10

10
64

38

36

36

97

199

97

97

2

2
5
28

15

43

5
68

135

5

5

10
675

170

0

302

T

T/N

N

Área II
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ÁREA II
Ciência da Computação - (Recife)

GRAU

M/T

Bacharelado

13
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TOTAL
DO
CURSO
13

3

Engenharia Biomédica (Recife)
Eng. Cartográfica e de Agrimensura
(Recife)
Engenharia Civil (Recife)

Bacharelado
Bacharelado

10

Bacharelado

69

69

Engenharia Civil (Agreste)

Bacharelado

16

16

Engenharia da Computação (Recife)

Bacharelado

8

8

Engenharia de Alimentos (Recife)

Bacharelado

35

35

Eng. de Controle e Automação (Recife)

Bacharelado

27

27

Engenharia de Energia (Recife)

Bacharelado

8

8

Engenharia de Materiais (Recife)

Bacharelado

40

40

Engenharia de Minas (Recife)

Bacharelado

203

203

Engenharia de Produção (Recife)

Bacharelado

6

6

Engenharia de Produção (Agreste)

Bacharelado

4

4

Engenharia de Telecomunicações (Recife)

Bacharelado

4

4

Engenharia Elétrica (Recife)

Bacharelado

30

30

Engenharia Eletrônica (Recife)

Bacharelado

87

87

Engenharia Mecânica (Recife)

Bacharelado

10

10

Engenharia Naval (Recife)

Bacharelado

Engenharia Química (Recife)

Bacharelado

36

36

Estatística - Bach. (Recife)

Bacharelado

20

20

Física - Bach. (Recife)

Bacharelado

25

25

Física - Lic. (Recife)

Licenciatura

19

19

Física - Lic. (Agreste)

Licenciatura

40

40

Geologia (Recife)

Bacharelado

17

17

Matemática Bach. (Recife)

Bacharelado

49

49

Matemática - Lic. (Recife)

Licenciatura

23

23

Matemática - Lic. (Agreste)

Licenciatura

38

38

Oceanografia - Bach. (Recife)

Bacharelado

4

4

Química - Bach. (Recife)

Bacharelado

14

14

Química - Lic. (Recife)

Licenciatura

6

Química - Lic. (Agreste)

Licenciatura

100

100

Química Industrial

Bacharelado

15

15

Sistemas de Informação (Recife)

Bacharelado

TOTAL GERAL (ÁREA II)

10
10

10

NÃO OFERTARÁ VAGAS

6

8
735

0

8

0

8

251

T

T/N

N

994

Área III
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ÁREA III

GRAU

M/T
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TOTAL
DO
CURSO

4

Biomedicina (Recife)

Bacharelado

Ciências Biológicas - Ambientais (Recife)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Ciências Biológicas - Bach. (Recife)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Ciências Biológicas - Lic. (Recife)

Licenciatura

2

2

Ciências Biológicas - Lic. (Vitória)

Licenciatura

10

10

Educação Física – Bach. (Recife)

Bacharelado

Educação Física – Lic. (Recife)

Licenciatura

Educação Física – Bach. (Vitória)

Bacharelado

Educação Física – Lic. (Vitória)

Licenciatura

Enfermagem (Recife)

Bacharelado

41

41

Enfermagem (Vitória)

Bacharelado

28

28

Farmácia (Recife)

Bacharelado

4

4

Fisioterapia (Recife)

Bacharelado

27

27

Fonoaudiologia (Recife)

Bacharelado

8

8

Medicina (Recife)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Medicina (Agreste)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Nutrição (Recife)

Bacharelado

Nutrição (Vitória)

Bacharelado

Odontologia (Recife)

Bacharelado

Saúde Coletiva (Vitória)

Bacharelado

Terapia Ocupacional (Recife)

Bacharelado

TOTAL GERAL (ÁREA III)

18

18

3

3
NÃO OFERTARÁ VAGAS
7

7
14

14

5

5
11

11

4

3

7

38

38

27

27

165

18

14

0

53

T

T/N

N

250

Área IV
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ARTES E
COMUNICAÇÃO

M

TOTAL
DO
CURSO
5

GRAU

M/T

Arquitetura e Urbanismo – Bach. (Recife)

Bacharelado

5

Artes Visuais – Bach. (Recife)

Bacharelado

Artes Visuais – Lic. (Recife)

Licenciatura

Biblioteconomia – Bach. (Recife)

Bacharelado

20

20

Cinema e Audiovisual – Bach. (Recife)

Bacharelado

4

4

Comunicação Social (Agreste)

Bacharelado

Dança – Lic. (Recife)

Licenciatura

Design (Recife)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Design (Agreste)

Bacharelado

NÃO OFERTARÁ VAGAS

Expressão Gráfica – Lic. (Recife)

Licenciatura

Gestão da Informação – Bach. (Recife)

Bacharelado

2

2

2

2

19

19
5

5

33
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5

Jornalismo – Bach. (Recife)

Bacharelado

2

2

Letras – Bach. (Recife)

Bacharelado

5

5

Letras – Lic. em Espanhol (Recife)

Licenciatura

Letras – Lic. em Francês (Recife)

Licenciatura

Letras – Lic. em Inglês (Recife)

Licenciatura

Letras – Lic. em Português (Recife)

Licenciatura

Letras/Libras (Recife)

Licenciatura

Música - Lic. (Recife)

Licenciatura

Música/Canto – Bach. (Recife)

Bacharelado

8

27

35

14

14

NÃO OFERTARÁ VAGAS
5

5

10

4

4
10

10

3

3

Música/Instrumento – Bach. (Recife)
Clarinete

1

Cravo

1

Fagote

1

Flauta Doce

1

Oboé

1

Percussão

1

Piano

Bacharelado

1

Saxofone

1

Trombone

1

Trompa

1

Violão

1

Viola

1

Violino

1

Violoncelo

1

14

Publicidade e Propaganda (Recife)

Bacharelado

4

4

Rádio, TV e Internet (Recife)

Bacharelado

3

3

Teatro - Lic. (Recife)

Licenciatura

TOTAL GERAL (ÁREA IV)

9
68
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ANEXO II
TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS – MÚSICA
Música/Bacharelado - Canto, Música/Bacharelado - Instrumento e Música/Licenciatura
As provas que compõem o Teste de Habilidade Específica (THE) para os Cursos de
Música/Licenciatura, Música/Bacharelado - Instrumento e Música/Bacharelado - Canto, serão
realizadas de acordo com os parâmetros a seguir, devido à excepcionalidade das atividades remotas.
1. CATEGORIAS:
Apenas o(a)s candidato(a)s inscritos na categoria Transferência Interna entre cursos da mesma área de
conhecimento serão submetido(a)s a um Teste de Habilidade Específica (THE) de caráter eliminatório
(APTO / NÃO APTO).
2. PROVAS:
2.1. Transferência Interna dos cursos de Música/Licenciatura ou de Música/Bacharelado Instrumento para o curso de Música/Bacharelado - Canto:
O(a)s aluno(a)s de Música/Licenciatura ou de Música/Bacharelado - Instrumento que desejem
transferência para o curso de Música/Bacharelado - Canto serão avaliado(a)s em 1 (uma) Prova
de Canto (PC), de caráter eliminatório, consistindo no envio de um vídeo, contendo o seguinte
programa:
• Uma Ária Antiga italiana;
• Um Lied ou Chanson;
• Uma canção de câmara brasileira.
O vídeo deverá ser encaminhado para o e-mail <video.trasnfinterna@ufpe.br.
A Nota da Prova de Canto (NPC) levará em consideração os seguintes critérios de avaliação:
Qualidades Artísticas (QA): Interpretação, imaginação e comunicação, apresentação.
Qualidades Técnicas/Musicais (QTM): Facilidade, precisão, limpeza sonora, posicionamento,
correção de movimentos, qualidade de produção sonora, uso de “cores”, dinâmicas, ritmo, fraseado,
articulação.
Qualidade de Repertório (QR): Dificuldade das peças apresentadas pelo(a) candidato(a) em relação
ao programa proposto.
Cada um destes parâmetros receberá uma nota da Banca Examinadora, na escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez) pontos e a nota do candidato será definida pela média aritmética dessas notas, de acordo com a
seguinte fórmula:
NPC = QA + QTM + QR
3
Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não seguir as instruções referentes à gravação do vídeo, não
enviar ou vídeo ou obtiver uma nota inferior a 4,0 (quatro).
2.2. Transferência Interna dos cursos de Música/Licenciatura ou de Música/Bacharelado Canto para o curso de Música/Bacharelado - Instrumento:
O(a)s aluno(a)s de Música/Licenciatura ou de Música/Bacharelado - Canto que desejem
transferência para o curso de Música/Bacharelado - Instrumento serão avaliado(a)s em 1 (uma)
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Prova de Instrumento (PI), de caráter eliminatório, consistindo no envio de um vídeo, contendo
um dos programas abaixo, de acordo com a opção pelo instrumento.
O vídeo deverá ser encaminhado para o e-mail <video.trasnfinterna@ufpe.br.

INSTRUMENTO

PROGRAMA

CLARINETE

• Uma peça de livre escolha do repertório do Instrumento;
• Um estudo de H. Klosé;
• Concertino op. 26 K. M. V. Weber.

CRAVO

• Uma obra da escola francesa;
• Uma obra da escola italiana;
• Uma invenção a três vozes ou um prelúdio e fuga do Cravo bem
Temperado, de J. S. Bach.

FAGOTE

• Um estudo de Ludwig Milde;
• Um movimento lento de Sonata ou Concerto para Fagote Barroco ou
Clássico;
• Um movimento rápido de Sonata ou Concerto para Fagote Barroco
ou Clássico.

FLAUTA DOCE

• Um estudo para Flauta Soprano;
• Um estudo para Flauta Contralto;
• Dois movimentos contrastantes de Sonata Barroca (para Flauta
Soprano ou Contralto).

OBOÉ

• Um dos 48 estudos Op. 31 de Ferling;
• Um movimento rápido de Sonata Barroca;
• Um dos 3 Romances Op. 94 de Schumann.

PERCUSSÃO

• Osvaldo Lacerda da Suíte para Xilofone e piano Arrasta Pé,
(Primeiro Movimento);
• John Beck Colonial Capers (solo para caixa clara);
• Mitchell Peters RONDO (peça Solo para 04 tom tons).

PIANO

• J. S. Bach: uma invenção a duas ou três vozes ou um Prelúdio e Fuga
do Cravo Bem Temperado Volume I-II;
• Um movimento rápido de uma sonata a escolher entre Haydn, Mozart
ou Beethoven;
• Uma obra romântica, com duração mínima de 3 minutos;
• Uma obra brasileira, com duração mínima de 3 minutos.

SAXOFONE

•Uma peça brasileira de livre escolha.
•Um exercício escolhido entre os métodos abaixo:
a) Um dos "25 daily exercises" de H. Klosé;
b) FERLING, W. Estudos 1, 2,5 ou 6 de «48 Études» (Mule). Ed.
Alphonse Leduc.
•Uma peça a ser escolhida entre as listadas abaixo:
a) Brasiliana nº 7, Radamés Gnattali - Até o compasso n°76.
b) Chant Corse, Henri Tomasi;
c) Vieille Chanson ou Rondinade, Pierre Max Dubois.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 63 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

28 DE ABRIL DE 2021

8

d) Aria, Eugene Bozza;
e) Sonata, Henri Eccles, arr. Sigurd M. ascher (1º, 2 ou 4º
movimento).
f) n° 3 dos “Études Tanguisteques” - Tango études pour saxophone
alto et piano, Astor Piazzola;
g) Espinha da Bacalhau, Severino Araújo;
h) Um a Zero, Pixinguinha;
i) Now’s The Time (nº 1), Charlie Parker Omnibook.
TROMBONE

• Duas peças de estilos contrastantes de livre escolha (movimentos de
sonatas, concertos etc.) escritas originalmente para o trombone;
• Uma das peças abaixo:
BORDOGNI,
M.
Melodious
Etudes
for
Trombone,
Selected/Transcribed by J. Rochut:
a) nº 1 Andante; ou
b) nº 3 Allegretto; ou
c) nº 5 Allegro; ou
PERETTI, S. - Método para trombon a varas - Primera Parte:
a) nº 25, Allegro Moderato (G. Rossari), p. 51; ou
b) nº 26, Andante (G. Gonella), p. 51.

TROMPA

• Uma peça de livre escolha;
• W.A. Mozart Primeiro movimento do Concerto nº 3 em Mi bemol K
447;
• Uma peça do Século XX;
• Extrato Orquestral Solo do 2º Movimento da 5ª Sinfonia de P.I.
Tchaikovski.

VIOLÃO

• Uma peça do Barroco;
• Um estudo de Fernando Sor;
• Uma peça de autor moderno.

VIOLA

• Um estudo de Kreutzer;
• Um movimento de uma Suíte de J. S. Bach;
• Um movimento rápido de Concerto ou Sonata.

VIOLINO

• Um estudo escolhido pelo candidato dentre os seguintes:
Kreutzer - 42 Estudos,
Fiorillo - 36 Estudos, ou
Mazas - Op. 36 volume 2 “Estudos Brilhantes”;
• Um movimento rápido de concerto;
• Uma peça (ou movimento) de livre escolha.

VIOLONCELO

• Um Estudo;
• Dois movimentos contrastantes de suíte de J. S. Bach;
• Um movimento allegro de uma sonata.

A Nota da Prova de Instrumento (NPI) levará em consideração os seguintes critérios de avaliação:
Qualidades Artísticas (QA): Interpretação, imaginação e comunicação, apresentação.
Qualidades Técnicas/Musicais (QTM): Facilidade, precisão, limpeza sonora, posicionamento,
correção de movimentos, qualidade de produção sonora, uso de “cores”, dinâmicas, ritmo, fraseado,
articulação.
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Qualidade de Repertório (QR): Dificuldade das peças apresentadas pelo(a) candidato(a) em relação
ao programa proposto.
Cada um destes parâmetros receberá uma nota da Banca Examinadora, na escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez) pontos e a nota do(a) candidato(a) será definida pela média aritmética dessas notas, de acordo
com a seguinte fórmula:
NPI = QA + QTM + QR
3
Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não seguir as instruções referentes à gravação do vídeo, não
enviar ou vídeo ou obtiver uma nota inferior a 4,0 (quatro).

2.3. Transferência Interna dos cursos de Música/Bacharelado - Canto ou de Música/Bacharelado
- Instrumento para o curso de Música/Licenciatura:
O(a)s candidato(a)s, nessa modalidade, estarão dispensado(a)s de realizar o THE.

2.4. Transferência interna dos cursos da mesma área de conhecimento da UFPE para o Curso de
Música/Licenciatura.
O(a)s aluno(a)s de outros cursos da mesma área de conhecimento da UFPE que desejam
transferência para o Curso de Música/Licenciatura farão 3 (três) provas, de caráter eliminatório, a
saber:
Prova de Habilidade Instrumental (PHI) – peso 6;
Prova de Percepção (PPM) – peso 2;
Prova de Teoria Musical (PTM) – peso 2.
A Prova de Habilidade Instrumental (PHI) será realizada através do envio de um vídeo, contendo o
seguinte programa:
2 peças (P1 e P2) de livre escolha, em estilo contrastante, que podem ser executadas com ou sem
acompanhamento (vide instruções ao final deste anexo II), cuja duração de cada uma não exceda 5
minutos.
A cada peça apresentada no vídeo enviado para a Prova de Habilidade Instrumental (P1, P2) será
atribuída nota na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, julgadas de acordo com as qualidades
técnicas, musicais e artísticas do candidato.
A nota final da Prova de Habilidade Instrumental será a média aritmética das notas obtidas em cada
item, calculada de acordo com a seguinte fórmula:
HI = P1 + P2
2
Em que:
HI = nota na Prova de Habilidade Instrumental
P1 = Peça 1
P2 = Peça 2
O vídeo deverá ser encaminhado para o e-mail <video.trasnfinterna@ufpe.br.
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As provas de Percepção Musical (PPM) e Teoria Musical (PTM) serão realizadas de forma remota
– síncrona, de acordo com agendamento dos candidatos, seguindo o cronograma deste edital. O tempo
de duração previsto para a realização dessas provas é de 60 minutos.
A Prova de Percepção Musical consistirá na execução vocal de 5 (cinco) pequenos trechos
musicais com movimentos sonoros pré-gravados e apresentados a(o) candidato(a) no ato da prova, os
quais deverá ouvir e reproduzir em seguida com a sua voz. O objetivo desta prova é demonstrar a
habilidade de escuta e capacidade de reprodução, bem como o nível de memória auditiva. Os cinco
trechos sonoros a serem ouvidos e reproduzidos vocalmente pelo candidato são cumulativos, da
seguinte maneira:
Questão 1: 2 sons
Questão 2: 4 sons
Questão 3: 6 sons
Questão 4: 8 sons
Questão 5: 10 sons
Cada um dos trechos será tocado 3 (três) vezes, com intervalo de 5 seg. entre cada execução.
Para avaliação de Percepção Musical, serão atribuídas notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)
pontos, conforme o número de acertos, com cada questão valendo 2,0 (dois) pontos. O(A) candidato(a)
que não comparecer ao encontro remoto – síncrono ou obtiver nota inferior a 4,0 (quatro) pontos na
Prova de Percepção Musical será eliminado(a) do Processo Seletivo.
A avaliação da Percepção Musical focalizará:
a) Reconhecimento e a identificação de intervalos simples: melódicos e harmônicos;
b) Pequenas frases melódicas e rítmicas;
c) Tonalidades maiores e menores;
d) Timbres dos instrumentos musicais.
A Prova de Teoria Musical terá 10 (dez) questões objetivas elaboradas sobre um trecho musical,
apresentados em tela, com respostas orais.
Para avaliação de Teoria Musical, serão atribuídas notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos,
conforme o número de acertos, com cada questão valendo 1,0 (um) ponto. O(A) candidato(a) que não
comparecer ao encontro remoto – síncrono ou obtiver nota inferior a 4,0 (quatro) pontos na Prova de
Teoria Musical será eliminado(a) do Processo Seletivo.
As questões da Prova de Teoria Musical serão formuladas mediante análise de pequeno trecho
musical elaborado especialmente para o teste, focalizando:
a) Elementos da notação Musical
Notas e pausas; claves; alterações; ligaduras; ponto de aumento; sinais de articulação; sinais de
intensidade; sinais de abreviatura.
b) Elementos rítmicos
Compassos simples e compostos; andamentos; acentos métricos; síncope; contratempo; quiálteras.
c) Intervalos
Tom e semitom; intervalos simples (Maior, menor, justo, aumentado e diminuto); intervalos
compostos; intervalos melódicos e harmônicos; enarmonia de intervalos; inversão de intervalos.
d) Escalas / tonalidades
Escalas tonais maiores e menores; escala cromática; graus das escalas; armadura de clave; enarmonia
de escalas; tons vizinhos; modulação.
e) Acordes

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 63 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

28 DE ABRIL DE 2021

11

Acordes de 3 e 4 sons; Graus; Cifras; Notas e Pausa.
O resultado final obtido por cada candidato(a) será uma média ponderada das notas de cada prova
descritas acima com os respectivos pesos:
(PHIx6) + (PPMx2) + (PTMx2)
10

2.5. Transferência interna dos cursos da mesma área de conhecimento da UFPE para os cursos
de Música/Bacharelado - Canto ou de Música/Bacharelado - Instrumento.
O(a)s aluno(a)s de outros cursos da mesma área de conhecimento da UFPE que desejam
transferência para o Curso de Música/Bacharelado - Canto ou para o curso de
Música/Bacharelado - Instrumento farão 3 (três) provas, de caráter eliminatório, a saber:
Prova de Instrumento (PI) ou Canto (PC) – peso 6;
Prova de Percepção (PPM) – peso 2;
Prova de Teoria Musical (PTM) – peso 2.
A Prova de Instrumento (PI) ou Canto (PC), de caráter eliminatório, será realizada através do envio
de um vídeo, contendo um dos programas abaixo, de acordo com a opção pelo instrumento ou canto.
O vídeo deverá ser encaminhado para o e-mail <video.trasnfinterna@ufpe.br.

INSTRUMENTO

PROGRAMA

CLARINETE

• Uma peça de livre escolha do repertório do Instrumento;
• Um estudo de H. Klosé;
• Concertino op. 26 K. M. V. Weber.

CRAVO

• Uma obra da escola francesa;
• Uma obra da escola italiana;
• Uma invenção a três vozes ou um prelúdio e fuga do Cravo bem
Temperado, de J. S. Bach.

FAGOTE

• Um estudo de Ludwig Milde;
• Um movimento lento de Sonata ou Concerto para Fagote Barroco ou
Clássico;
• Um movimento rápido de Sonata ou Concerto para Fagote Barroco
ou Clássico.

FLAUTA DOCE

• Um estudo para Flauta Soprano;
• Um estudo para Flauta Contralto;
• Dois movimentos contrastantes de Sonata Barroca (para Flauta
Soprano ou Contralto).

OBOÉ

• Um dos 48 estudos Op. 31 de Ferling;
• Um movimento rápido de Sonata Barroca;
• Um dos 3 Romances Op. 94 de Schumann.

PERCUSSÃO

• Osvaldo Lacerda da Suíte para Xilofone e piano Arrasta Pé,
(Primeiro Movimento);
• John Beck Colonial Capers (solo para caixa clara);
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• Mitchell Peters RONDO (peça Solo para 04 tom tons).
PIANO

• Uma invenção a duas ou três vozes ou um Prelúdio e Fuga do Cravo
Bem Temperado Volume I-II, de J. S. Bach;
• Um movimento rápido de uma sonata a escolher entre Haydn,
Mozart ou Beethoven;
• Uma obra romântica, com duração mínima de 3 minutos;
• Uma obra brasileira, com duração mínima de 3 minutos.

SAXOFONE

•Uma peça brasileira de livre escolha;
•Um exercício escolhido entre os métodos abaixo:
a) Um dos "25 daily exercises" de H. Klosé.
b) FERLING, W. Estudos 1, 2,5 ou 6 de «48 Études» (Mule). Ed.
Alphonse Leduc.
•Uma peça a ser escolhida entre as listadas abaixo:
a) Brasiliana nº 7, Radamés Gnattali - Até o compasso n°76.
b) Chant Corse, Henri Tomasi.
c) Vieille Chanson ou Rondinade, Pierre Max Dubois.
d) Aria, Eugene Bozza.
e) Sonata, Henri Eccles, arr. Sigurd M. ascher (1º, 2 ou 4º
movimento).
f) n° 3 dos “Études Tanguisteques” - Tango études pour saxophone
alto et piano, Astor Piazzola.
g) Espinha da Bacalhau, Severino Araújo.
h) Um a Zero, Pixinguinha.
i) Now’s The Time (nº 1), Charlie Parker Omnibook.

TROMBONE

• Duas peças de estilos contrastantes de livre escolha (movimentos de
sonatas, concertos etc.) escritas originalmente para o trombone;
• Uma das peças abaixo:
BORDOGNI,
M.
Melodious
Etudes
for
Trombone,
Selected/Transcribed by J. Rochut:
a) nº 1 Andante; ou
b) nº 3 Allegretto; ou
c) nº 5 Allegro; ou
PERETTI, S. - Método para trombon a varas - Primera Parte:
a) nº 25, Allegro Moderato (G. Rossari), p. 51; ou
b) nº 26, Andante (G. Gonella), p. 51.

TROMPA

• Uma peça de livre escolha;
• W.A. Mozart Primeiro movimento do Concerto nº 3 em Mi bemol K
447.
• Uma peça do Século XX;
• Extrato Orquestral Solo do 2º Movimento da 5ª Sinfonia de P.I.
Tchaikovski.

VIOLÃO

• Uma peça do Barroco;
• Um estudo de Fernando Sor;
• Uma peça de autor moderno.

VIOLA

• Um estudo de Kreutzer;
• Um movimento de uma Suíte de J. S. Bach;
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• Um movimento rápido de Concerto ou Sonata.
VIOLINO

• Um estudo escolhido pelo candidato dentre os seguintes:
Kreutzer - 42 Estudos,
Fiorillo - 36 Estudos, ou
Mazas - Op. 36 volume 2 “Estudos Brilhantes”;
• Um movimento rápido de concerto;
• Uma peça (ou movimento) de livre escolha.

VIOLONCELO

• Um Estudo;
• Dois movimentos contrastantes de suíte de J. S. Bach;
• Um movimento allegro de uma sonata.

CANTO

• Uma Ária Antiga italiana;
• Um Lied ou Chanson;
• Uma canção de câmara brasileira.

A Nota da Prova de Instrumento (NPI) ou Canto (NPC) levará em consideração os seguintes
critérios de avaliação:
Qualidades Artísticas (QA): Interpretação, imaginação e comunicação, apresentação.
Qualidades Técnicas/Musicais (QTM): Facilidade, precisão, limpeza sonora, posicionamento,
correção de movimentos, qualidade de produção sonora, uso de “cores”, dinâmicas, ritmo, fraseado,
articulação.
Qualidade de Repertório (QR): Dificuldade das peças apresentadas pelo(a) candidato(a) em relação
ao programa proposto.
Cada um destes parâmetros receberá uma nota da Banca Examinadora, na escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez) pontos e a nota do(a) candidato(a) será definida pela média aritmética dessas notas, de acordo
com a seguinte fórmula:
NPI ou NPC = QA + QTM + QR
3
Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não seguir as instruções referentes à gravação do vídeo, não
enviar ou vídeo ou obtiver uma nota inferior a 4,0 (quatro).
As provas de Percepção Musical (PPM) e Teoria Musical (PTM) serão realizadas de forma remota
– síncrona, de acordo com agendamento do(a)s candidato(a)s, seguindo o cronograma deste edital. O
tempo de duração previsto para a realização dessas provas é de 60 minutos.
A Prova de Percepção Musical consistirá na execução vocal de 5 (cinco) pequenos trechos
musicais com movimentos sonoros pré-gravados e apresentados a(o) candidato(a) no ato da prova, os
quais deverá ouvir e reproduzir em seguida com a sua voz. O objetivo desta prova é demonstrar a
habilidade de escuta e capacidade de reprodução, bem como o nível de memória auditiva. Os cinco
trechos sonoros a serem ouvidos e reproduzidos vocalmente pelo(a) candidato(a) são cumulativos, da
seguinte maneira:
Questão 1: 2 sons
Questão 2: 4 sons
Questão 3: 6 sons
Questão 4: 8 sons
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Questão 5: 10 sons
Cada um dos trechos será tocado 3 (três) vezes, com intervalo de 5 seg. entre cada execução.
Para avaliação de Percepção Musical, serão atribuídas notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)
pontos, conforme o número de acertos, com cada questão valendo 2,0 (dois) pontos. O(A) candidato(a)
que não comparecer ao encontro remoto – síncrono ou obtiver nota inferior a 4,0 (quatro) pontos na
Prova de Percepção Musical será eliminado(a) do Processo Seletivo.
A avaliação da Percepção Musical focalizará:
a) Reconhecimento e a identificação de intervalos simples: melódicos e harmônicos;
b) Pequenas frases melódicas e rítmicas;
c) Tonalidades maiores e menores;
d) Timbres dos instrumentos musicais.
A Prova de Teoria Musical terá 10 (dez) questões objetivas elaboradas sobre um trecho musical,
apresentados em tela, com respostas orais.
Para avaliação de Teoria Musical, serão atribuídas notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos,
conforme o número de acertos, com cada questão valendo 1,0 (um) ponto. O(A) candidato(a) que não
comparecer ao encontro remoto – síncrono ou obtiver nota inferior a 4,0 (quatro) pontos na Prova de
Teoria Musical será eliminado(a) do Processo Seletivo.
As questões da Prova de Teoria Musical serão formuladas mediante análise de pequeno trecho
musical elaborado especialmente para o teste, focalizando:
a) Elementos da notação Musical
Notas e pausas; claves; alterações; ligaduras; ponto de aumento; sinais de articulação; sinais de
intensidade; sinais de abreviatura.
b) Elementos rítmicos
Compassos simples e compostos; andamentos; acentos métricos; síncope; contratempo; quiálteras.
c) Intervalos
Tom e semitom; intervalos simples (Maior, menor, justo, aumentado e diminuto); intervalos
compostos; intervalos melódicos e harmônicos; enarmonia de intervalos; inversão de intervalos.
d) Escalas / tonalidades
Escalas tonais maiores e menores; escala cromática; graus das escalas; armadura de clave; enarmonia
de escalas; tons vizinhos; modulação.
e) Acordes
Acordes de 3 e 4 sons; Graus; Cifras.1. Notas e Pausa.
O resultado final obtido por cada candidato(a) será uma média ponderada das notas de cada prova
descritas acima com os respectivos pesos:
(PCx6 ou PIx6) + (PPMx2) + (PTMx2)
10
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INSTRUÇÕES PARA GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS PARA AS PROVAS DE HABILIDADE
INSTRUMENTAL (LICENCIATURA EM MÚSICA), CANTO (BACHARELADO EM
MÚSICA - CANTO) E INSTRUMENTO (BACHARELADO EM MÚSICA - INSTRUMENTO)

O vídeo submetido deverá ser resultado de uma única gravação contínua, com uma única câmera
fixa, sem a utilização de quaisquer recursos de edição. O descumprimento desta regra acarretará a
eliminação do(a) candidato(a).
No início do vídeo o(a) candidato(a) deverá dizer seu nome, a data em que a gravação está sendo
feita, mostrar seu RG (ou outro documento oficial de identificação com foto) para a câmera,
segurando-o por, no mínimo, 5 segundos para cada um dos lados do documento, cuidando para que
esteja legível e visível mesmo enquanto é virado. Em seguida o(a) candidato(a) deverá mostrar seu
rosto em frente à câmera por 5 segundos. Após esse procedimento o(a) candidato(a) deve interpretar as
obras do seu programa.
A visualização do vídeo durante a execução do repertório deve permitir a identificação do(a)
candidato(a) sem dificuldades. Também deverá ser possível visualizar as mãos do(a) candidato(a)
durante toda a performance.
Antes de cada peça o(a) candidato(a) deverá dizer o nome do autor (e/ou arranjador), título e
movimento (se houver).
A avaliação da Execução vocal ou instrumental consiste na execução de todo o programa/repertório
informado neste anexo II.
São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os meios para realização da gravação, quer seja
instrumento, correpetidores (se for o caso), acompanhamento pré-gravado (tipo playalong, que não
contenha que o(a) candidato(a) irá executar), equipamento de gravação, local e recursos de informática
com os quais realizará o carregamento do vídeo.
Caso o(a) candidato(a) seja acompanhado(a) por um instrumentista correpetidor, este também deverá
estar visível durante todo o vídeo. Contudo, o(a) candidato(a) deverá estar em primeiro plano. O
correpetidor não será avaliado.
Será ELIMINADO(A) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que interpretar peças que não sejam as
listadas neste anexo II; apresentar vídeo com procedimento de edição; apresentar vídeo constando a
execução parcial das peças ou movimentos do programa informado neste anexo II; apresentar vídeo
em que o áudio esteja inaudível e com excesso de interferência e ruídos externos que dificulte a
percepção da performance do(a) candidato(a).
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ANEXO III
TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS – DANÇA/LICENCIATURA

O Teste de Habilidade Específica (THE) para o Curso de Dança/Licenciatura será realizado de acordo
com os parâmetros a seguir, devido à excepcionalidade das atividades remotas.

1. CATEGORIAS:
Apenas o(a)s candidato(a)s inscritos na categoria Transferência Interna entre cursos da mesma área
de conhecimento serão submetido(a)s ao Teste de Habilidade Específica (THE), cuja prova será
constituída de etapa única, de caráter classificatório e eliminatório.
2. PROVAS:
O(a) candidato(a) participará de uma entrevista, com duração de até 10 minutos, em que serão
avaliados os propósitos e a experiência na área, seu interesse e conhecimento acerca da natureza
artístico-pedagógica da Dança. O link para a reunião será enviado um dia antes da sua realização para
o e-mail do(a) candidato(a) informado no ato de inscrição, sendo preferencialmente o seu institucional
(da UFPE).
As entrevistas serão realizadas no dia 05 de maio de 2021, a partir das 14 horas.
Antes de iniciar a entrevista, o(a) candidato(a) deverá dizer seu nome, mostrar seu RG (ou outro
documento oficial de identificação com foto) para a câmera, segurando-o por, no mínimo, 05 segundos
para cada um dos lados do documento, cuidando para que esteja legível e visível enquanto é virado.
Em seguida, o(a) candidato(a) deverá responder às questões colocadas pela banca examinadora.
São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os meios técnicos para realização da entrevista.
Caso o(a) candidato(a) tenha alguma deficiência, deverá especificar na inscrição.

2. AVALIAÇÃO
A entrevista será avaliada segundo os conceitos de coerência e consistência das informações
apresentadas pelo(a) candidato(a). Com base nesta avaliação, o(a) candidato(a) será considerado(a)
apto(a) ou inapto(a).

3. APROVAÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão considerados(as) aptos(as) caso:
- Respondam de forma coerente e consistente às perguntas realizadas na entrevista.
Os(as) candidatos(as) serão considerados(as) inaptos(as) caso:
- Respondam de forma incoerente e inconsistente às perguntas realizadas na entrevista.
- Não compareçam à entrevista.
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ANEXO IV
TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS – LETRAS/LIBRAS-LICENCIATURA

O Teste de Habilidade Específica (THE) para o Curso de Letras/Libras - Licenciatura será realizado de
acordo com os parâmetros a seguir.

1. CATEGORIAS:
Apenas o(a)s candidato(a)s inscritos na categoria Transferência Interna entre cursos da mesma área de
conhecimento serão submetido(a)s ao Teste de Habilidade Específica (THE).

2. DIA/HORÁRIO:
A prova será realizada no dia 04 de maio de 2021, das 9h às 12h.

3. LOCAL:
O(A) candidato(a) deverá comparecer ao Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de
Pernambuco, sito à Av. da Arquitetura, s/n - Campus Universitário, Recife - PE | CEP: 50740-550,
munido de documento oficial de identidade válido e com foto e com caneta esferográfica azul ou
preta.

3. PROVA/AVALIAÇÃO:
Prova Discursiva sobre o Decreto 5.626/05 e sobre o artigo intitulado “História cultural dos surdos:
desafio contemporâneo”, de Perlin e Strobel (2014) composta por:
I. Uma questão em língua portuguesa, na modalidade escrita, a qual consiste na leitura de um texto em
língua portuguesa, com uma pergunta a ser respondida de forma escrita nesta mesma língua,
respeitando o número mínimo de três (3) linhas e máximo de cinco (5) linhas, no tempo de até cinco
(5) minutos;
II. Duas questões em Língua Brasileira de Sinais, as quais serão feitas em Libras e devem ser
respondidas pelo(a) candidato(a) em Libras, obrigatoriamente, no tempo de até cinco (5) para cada
questão.

4. PONTUAÇÃO E PESOS
QUESTÃO
PONTUAÇÃO PESO
Questão 1 em língua portuguesa escrita 0 a 40 pontos
4
Questão 2 em Libras
Questão 3 em Libras

0 a 30 pontos
0 a 30 pontos

6

O(A) candidato(a) que obtiver, na prova discursiva, nota inferior a 50 (cinquenta) pontos, será
reprovado(a).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 22/04/2021)
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em Física / Nível Mestrado e Doutorado da
UFPE – 2021
De acordo com o Item 6.1 do Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 122/2020
de 13 de novembro de 2020, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para
o Mestrado é fixado em 20 (vinte) e o de Doutorado em 20 (vinte), as quais serão preenchidas pelos
candidatos classificados obedecendo-se a ordem de classificação.
MESTRADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOME
Allison Rodrigo Pessoa da Silva
Céfalo Habakuk Luiz Conrado Moreira
Gabriel Fernandes de Oliveira Ramos
Edgar Vitor de Albuquerque Santos
Adonias Victor Marques Barros
Pedro Henrique da Silva Santos Ferreira
Eudes Thomas Gomes da Silva
Edycleyson Carlos de Souza
Rodrigo Luiz Costa Santos Filho
Miguel Alejandro Molina Cerón
José Damastor Serafim da Silva Júnior
Stenio Woney Ramos da Silva
Ruben Esteche Araújo
Joás Jardim Marques Lacerda
Bruno Muller de Carvalho Melo
Yuri Falcão Bastos
Manoel Firmino de Souza Neto
Cláudio Abraão Fagundes Freire
Felipe Moreira de Oliveira
Marcos Adriano Barros da Costa

NOTA
10.0
9.00
9.00
8.67
8.45
8.38
7.92
7.86
7.59
7.20
7.09
7.08
7.00
6.87
6.46
6.00
5.90
5.59
5.58
5.16

APROVADOS (ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS)
CLASSIFICAÇÃO
21

NOME
Wesley Felipe Alves

NOTA
5.02

DOUTORADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5

NOME
Marcos Vinicius de Moraes
Luiz Henrique Araujo Rodrigues Ferreira
Lucas Felipe Bezerra de Melo Oliveira
Daniel Canavello Moura de Araújo
José Diêgo Marques de Lima
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NOTA
8.80
8.35
8.12
8.00
7.70

19

6
7
8
9
10
11
12
13

Mateus Rattes Lima da Motta
Matheus Valença Correia
Andre Farinha Bosio
Igor Macêdo Gonçalves
Osmar Freitas da Silva Júnior
Mario Barbosa Monteiro
Eduardo Silva dos Santos
Danilo da Silva Almeida

7.66
7.19
7.15
7.10
7.03
6.82
6.38
5.70

Prof. Fernando Parisio
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Física
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Geociências
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Aprovado na reunião do Colegiado em 16/04/2021)
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências (PPGEOC/CTG/UFPE) torna público pelo
presente Edital Complementar, publicado no Boletim Oficial da UFPE e de Aviso veiculado no Diário
Oficial da União, disponível para consulta no endereço eletrônico http://www.ufpe.br/progepe/boletimoficial, as normas do Processo Seletivo para Admissão, durante o Ano Letivo de 2021, ao corpo discente do
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Cursos de Mestrado e Doutorado:
1

Inscrição

1.1 Para o Curso de Mestrado, exige-se graduação em Geologia ou áreas afins recomendadas pelo MEC; e
para o Curso de Doutorado, mestrado na área de Geociências ou áreas afins recomendadas pelo MEC,
realizados em instituições reconhecidas pela CAPES.
1.1.1 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação, e à
seleção de doutorado, de concluintes de curso de mestrado. Em caso de classificação de candidatos que
tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado, até a data de realização da matrícula.
1.1.2 No momento da matrícula os diplomas dos Cursos de Graduação ou da Modalidade Tecnológica
obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde ele foi
emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A exigência
deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma
autenticação.
1.2 A inscrição realizar‐se‐á exclusivamente pelo envio da documentação pertinente (item 2 deste edital)
ao endereço eletrônico: ppgeocufpe2021.1c@gmail.com.
1.3 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas a qualquer tempo após o
ato da inscrição, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.4
DF.

Todos os horários determinados por este edital seguirão rigorosamente o horário oficial de Brasília-

2

Documentação e instruções para a inscrição

2.1

Período da Inscrição

Para o Mestrado e para o Doutorado: de 0h (zero-hora) do dia 29 de abril às 23h59min do dia 6 de maio
de 2021.
2.2

Documentos exigidos para inscrição dos candidatos ao MESTRADO:

a) Ficha de inscrição, na forma do Anexo I, preenchida, assinada à caneta e digitalizada;
b) Carteira de Identidade;
c) CPF, caso o número deste não esteja discriminado no documento da alínea anterior;
d) Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento ou Certidão de Divórcio;
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e) Título de Eleitor;
f) Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser obtida no site do TSE (a qual contém um código de
autenticação) ou em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral, ou cópia do passaporte, no caso
de candidato estrangeiro;
g) Foto 3x4 recente;
h) Boleto bancário (Guia de Recolhimento da União) gerado conforme descrito no Anexo III – Documento
exigido somente para candidato que não for isento do pagamento.
i) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (item 2.2 “g”) no valor de R$50,00 (cinquenta
reais). Não serão aceitos recibos de agendamento de pagamento. De acordo com a Resolução n.º
3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, a taxa de inscrição será isenta para: aluno regularmente
matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado; servidor ativo e
inativo da UFPE (técnico-administrativos e docentes); professor substituto da UFPE;
j) Curriculum Vitae no modelo adotado pelo Programa (Anexo V), devidamente comprovado e com a
documentação comprobatória numerada. Não será aceito o Currículo Lattes do Candidato ou apenas a
reunião dos documentos comprobatórios;
O Curriculum Vitae deve ser enviado no formato de planilha eletrônica (.xlsx), cujo modelo está
disponibilizado aos candidatos na página do certame (www.ufpe.br/ppgeoc)
k) Pré-projeto de pesquisa, que deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos:
i.
Nome do candidato;
ii.
Título do pré-projeto;
iii. Área de Concentração do Programa;
iv.
Linha da Pesquisa do Programa;
v.
Introdução (base teórica, objetivos, justificativa e relevância);
vi.
Materiais e métodos;
vii. Resultados esperados;
viii. Apoios financeiro e logístico;
ix.
Cronograma de execução;
x.
Referências bibliográficas.
O projeto deverá ser elaborado com as seguintes especificações: tamanho A4; com margens, superior e
esquerda 3,0cm; inferior e direita 2,0cm; fonte tamanho 12, tipo Times New Roman; entre linhas 1,5cm); de
5 a 10 páginas para mestrado e doutorado, incluindo as referências; as demais formatações são livres, sendo
o sistema de citação autor/data.
l) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, reconhecido pelo MEC, salvo os
casos que se enquadrarem no que está indicado nos itens 1.1.1 e 1.1.2.
2.3

Documentos exigidos para inscrição dos candidatos ao DOUTORADO:

a) Ficha de inscrição, na forma do Anexo I, preenchida, assinada à caneta e digitalizada;
b) Carteira de Identidade;
c) CPF, caso o número deste não esteja discriminado no documento da alínea anterior;
d) Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento ou Certidão de Divórcio;
e) Título de Eleitor;
f) Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser obtida no site do TSE (a qual contém um código de
autenticação) ou em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral, ou cópia do passaporte, no caso
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de candidato estrangeiro;
g) Foto 3x4 recente;
h) Boleto bancário (Guia de Recolhimento da União) gerado conforme descrito no Anexo III – Documento
exigido somente para candidato que não for isento do pagamento.
i) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (item 2.2 “g”) no valor de R$50,00 (cinquenta
reais). Não serão aceitos recibos de agendamento de pagamento. De acordo com a Resolução n.º
3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, a taxa de inscrição será isenta para: aluno regularmente
matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado; servidor ativo e
inativo da UFPE (técnico-administrativos e docentes); professor substituto da UFPE;
j) Curriculum Vitae no modelo adotado pelo Programa (Anexo V), devidamente comprovado e com a
documentação comprobatória numerada. Não será aceito o Currículo Lattes do Candidato ou apenas a
reunião dos documentos comprobatórios;
O Curriculum Vitae deve ser enviado no formato de planilha eletrônica (.xlsx), cujo modelo está
disponibilizado aos candidatos na página do certame (www.ufpe.br/ppgeoc)
k) Pré-projeto de pesquisa, que deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos:
i.
Nome do candidato;
ii.
Título do pré-projeto;
iii. Área de Concentração do Programa;
iv.
Linha da Pesquisa do Programa;
v.
Introdução (base teórica, objetivos, justificativa e relevância);
vi.
Materiais e métodos;
vii. Resultados esperados;
viii. Apoios financeiro e logístico;
ix.
Cronograma de execução;
x.
Referências bibliográficas.
O projeto deverá ser elaborado com as seguintes especificações: tamanho A4; com margens, superior e
esquerda 3,0cm; inferior e direita 2,0cm; fonte tamanho 12, tipo Times New Roman; entre linhas 1,5cm); de
5 a 10 páginas para mestrado e doutorado, incluindo as referências; as demais formatações são livres, sendo
o sistema de citação autor/data.
l) Diploma ou certificado de conclusão de Mestrado, reconhecido pela CAPES/MEC; salvo os casos que se
enquadrarem no que está indicado nos itens 1.1.1 e 1.1.2;
m) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, reconhecido pelo MEC.
n) O Candidato ao doutorado deverá apresentar comprovação de uma publicação (um trabalho completo), em
revista científica nacional ou estrangeira, com corpo editorial, classificado no Qualis CAPES (2016) no
mínimo como B4 na área de Geociências. Também serão aceitos trabalhos no prelo, desde que comprovados
por carta de aceite assinada pelo(s) editor(es) do periódico. Este documento deve estar registrado
Curriculum Vitae no modelo adotado pelo Programa (Anexo V).
2.4 Normas para envio do e-mail de inscrição (item 1.2) e da documentação da inscrição (itens 2.2 e
2.3):
a) O assunto (subject) do e-mail de inscrição deverá seguir estritamente o padrão abaixo:
Nome completo do candidato - Inscrição - Nível para o qual concorrerá - PPGEOC/CTG/UFPE 2021.1 Complementar
E.g.: Fulano de Tal - Inscrição - Doutorado - PPGEOC/CTG/UFPE - 2021.1 Complementar
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b) Cada documento deve estar no formato PDF (Portable Document Format), à exceção dos documentos
dos itens 2.2 “j” e 2.3 “j”;
c) Cada arquivo PDF deve conter apenas um único documento.
d) Cada arquivo de documento deve estar nomeado com letras minúsculas e não deve conter nem espaço,
nem acentuação, nem cedilha. Segue abaixo breve exemplo:
2.3_a_ficha_de_inscricao_-_fulano_de_tal.pdf
2.3_d_certidao_de_nascimento_-_fulano_de_tal.pdf
2.3_j_curriculum_vitae_-_fulano_de_tal.xlsx
2.3_m_diploma_graduacao_-_fulano_de_tal.pdf
001_historico_escolar_-_fulano_de_tal.pdf
002_2.3_l_diploma_mestrado_-_fulano_de_tal.pdf
003_artigo_completo.pdf
004_artigo_completo.pdf
005_resumo_simples.pdf
e) Toda a documentação dos itens 2.2 e 2.3 deve ser enviada num único arquivo compactado no formato ZIP ou RAR. Caso o tamanho do arquivo compactado não seja suportado para envio como anexo de um
único e-mail, se poderá enviar um link para o arquivo compactado armazenado na nuvem.
2.5

A não observância da padronização descrita no item 2.4 implicará no indeferimento da inscrição.

2.6 O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da
taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, através do envio do
Comprovante de Cadastramento (o qual contém um código de autenticação) obtido no site
http://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. O Comprovante de Cadastramento requerimento
deve ser realizado à parte da inscrição e ser enviado ao endereço eletrônico do certame
(ppgeocufpe2021.1c@gmail.com), por meio do mesmo endereço eletrônico que ele utilizará no ato da
inscrição.
2.6.1 A decisão sobre o deferimento ou o indeferimento da isenção será comunicada ao candidato, por meio
eletrônico, em data anterior ao encerramento das inscrições.
2.6.2 Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em
dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, enviado ao
endereço eletrônico do certame (ppgeocufpe2021.1c@gmail.com), por meio do mesmo endereço eletrônico
que ele utilizará no ato da inscrição.
3

Exame de Seleção de Doutorado e Mestrado

3.1 Os exames de seleção ao Mestrado e ao Doutorado serão conduzidos por Comissão de Seleção e
Admissão designada pelo Colegiado do Programa, a qual será composta por 04 (quatro) docentes do
Programa de Pós-Graduação em Geociências.
3.2

A Seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado seguirá o seguinte Cronograma:
Fases do concurso

Inscrições

Datas
29/04/2021 a 06/05/2021

Último dia para solicitação de isenção do
pagamento da Taxa de Inscrição

01/05/2021
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Homologação das Inscrições
Prazo Recursal
corridos)

(intervalo

07/05/2021
de

3

dias

Resultado dos recursos das inscrições
Etapa Única
Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa
(eliminatória)
Avaliação
do
Curriculum
Vitae
(eliminatória)
Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa
(eliminatória)
Divulgação do resultado da Etapa Única e
do Resultado Final
Prazo Recursal
corridos)

(intervalo

de

3

dias

Resultado dos recursos à Etapa única e ao
Resultado Final
Divulgação do Resultado Final (após
recursos)
Matrícula

Início das aulas

11/05/2021
Datas

Até às 22h
De 0h (zero-hora) do dia 8 de
maio às 12h do dia 10 de maio de
2021 (exclusivamente por e-mail,
conforme o item 5.3)
Até às 22h
Horários

12/05/2021

8h – 17h

12/05/2021

8h – 17h

13 e 14/05/2021

7h – 20h

14/05/2021

Até às 22h

15 a 17/05/2021

De 0h (zero-hora) do dia 15 às
23h59s do dia 17 de maio de
2021 (exclusivamente por email, conforme o item 5.3)

18/05/2021

Até às 21h

18/05/2021

Até às 22h

08/05/2021 a 10/05/2021

Em fluxo contínuo seguindo
o calendário do
SIGAA/PROPG/UFPE para o
Exercício de 2021 (*)
2021 – Conforme definido
pelo PPGEOC/CTG/UFPE
após a matrícula

–

–

(*) B.O. UFPE, RECIFE, 55 (138 NÚMERO ESPECIAL), de 16 de dezembro de 2020, pp. 6-12:
http://www.ufpe.br/documents/38962/2571920/bo138.pdf/47e9b6c1-cb26-4060-b985-76b2085bf8e4
3.2.1 A divulgação de todos os eventos do cronograma supra ocorrerá em publicação no site do
PPGEOC/CTG/UFPE (http://www.ufpe.br/ppgeoc).
3.3

Etapa Única – Análise Prévia e Defesa do Pré-Projeto e Avaliação do Curriculum Vitae

3.3.1 Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa (APP) – Mestrado
a) Para o Mestrado, a Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, tem peso 3,0
(três), conforme item 4.5 deste Edital. Os critérios utilizados para esta análise são:
i) aderência do tema à linha de pesquisa escolhida pelo candidato (10%);
ii) pertinência quanto à justificativa e relevância (20%);
iii) adequação entre objetivos, métodos e resultados esperados (40%);
iv) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (10%);
v) demonstração de conhecimento dos autores principais da área (10%);
vi) exequibilidade do cronograma (10%).
b) Esta etapa é realizada pela banca examinadora sem a presença dos candidatos;
c) Será considerado apto o candidato que atingir nota mínima 7,00 (sete) na Análise Prévia do PréProjeto de Pesquisa.
3.3.2 Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa (DPP) – Mestrado
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a) A Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, tem peso 3,0 (três), conforme item 4.5
deste Edital;
b)
Para os candidatos ao Mestrado a Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa consistirá em exposição oral
do projeto de pesquisa pelo candidato em até 10 (dez) minutos, seguida de arguição por até 10 (dez)
minutos pela comissão examinadora. São critérios utilizados para esta análise:
i) clareza na exposição do pré-projeto (25%);
ii) conhecimento das técnicas e metodologias a serem utilizadas (25%);
iii) relevância científica dos resultados esperados (25%);
iv) conhecimento dos periódicos e autores mais expressivos na área de pesquisa proposta (25%).
c) Será considerado apto o candidato que atingir nota mínima 7,00 (sete) na Defesa do Pré-Projeto de
Pesquisa.
3.3.3 Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa (APP) – Doutorado
a) Para o Doutorado, a Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, tem peso 3
(três), conforme item 4.6 deste Edital. Os critérios utilizados para esta análise são:
i) aderência do tema à linha de pesquisa escolhida pelo candidato (10%);
ii) pertinência quanto à justificativa e relevância (20%);
iii) adequação entre objetivos, métodos e resultados esperados (40%);
iv) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (10%);
v) demonstração de conhecimento dos autores principais da área (10%);
vi) exequibilidade do cronograma (10%).
b) Esta etapa é realizada pela banca examinadora sem a presença dos candidatos;
c) Será considerado apto o candidato que atingir nota mínima 7,00 (sete) na Análise Prévia do PréProjeto de Pesquisa.
3.3.4 Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa (DPP) – Doutorado
a) A Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, tem peso 3 (três), conforme item 4.6
deste edital;
b)
Para os candidatos ao Doutorado a Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa consistirá em exposição oral
do projeto de pesquisa pelo candidato em até 10 (dez) minutos, seguida de arguição por até 10 (dez)
minutos pela comissão examinadora. São critérios utilizados para esta análise:
i) clareza na exposição do pré-projeto (20%);
ii) conhecimento das técnicas e metodologias a serem utilizadas (30%);
iii) relevância científica dos resultados esperados (30%);
iv) conhecimento dos periódicos e autores mais expressivos na área de pesquisa proposta (20%).
c) Será considerado apto o candidato que atingir nota mínima 7,00 (sete) na Defesa do Pré-Projeto de
Pesquisa.
3.3.5 A Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, será
realizada através de videoconferência, utilizando-se a plataforma Google Meet, e será gravada.
3.3.6 Não será permitida a utilização de recursos de multimídia na Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa.
3.3.7 Avaliação do Curriculum Vitae – Mestrado e Doutorado
a) A avaliação do Curriculum Vitae, de caráter eliminatório, terá peso 4,0 (quatro) para o Mestrado e para o
Doutorado.
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b) Para o mestrado será considerado apto o candidato que alcançar nota mínima 3,50 (três vírgula cinco)
na Avaliação do Curriculum Vitae.
c) Para o doutorado será considerado apto o candidato que alcançar nota mínima 5,00 (cinco) na
Avaliação do Curriculum Vitae.
d) Na avaliação do Curriculum Vitae, serão obedecidas as seguintes tabelas de pontuação: Tabela I, para os
candidatos ao Mestrado, e Tabela II, para os candidatos ao Doutorado.
e) A nota obtida na Avaliação do Curriculum Vitae para os candidatos do Mestrado (NCM), baseada na
Tabela I, será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
NCM =

a) x 2,0 + b) x 3,0 + c) x 2,0 + d) x 2,0 + e) x 1,0
10,0
Onde as letras a-e correspondem às da Tabela I.
f) A nota obtida na Avaliação do Curriculum Vitae para os candidatos do Doutorado (NCD), baseada na
Tabela II, será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
NCD =

a) x 2,0 + b) x 3,0 + c) x 2,0 + d) x 2,0 + e) x 1,0
10,0
Onde as letras a-e correspondem às da Tabela II.
TABELA I – PARA CANDIDATOS DO MESTRADO
a) Titulação (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):
Título
Média do Histórico Escolar da Graduação = M
Especialização concluída na área do Programa
Especialização concluída em áreas afins

Pontuação por Unidade
M x 1,0
5,0 pontos por especialização
2,5 pontos por especialização

Pontuação
Máxima
10,0
5,0
2,5

b) Atividades Científicas e Técnicas (Pontuação Máxima = 10) (Peso 3,0):
Título
Autoria de livro (com ISBN)

Organização de livro (com ISBN)

Capítulo de livro (com ISBN)

Artigo completo publicado em periódico classificado
no Qualis CAPES 2016

Trabalho publicado em evento científico internacional
(Trabalho completo; maior ou igual a 5 páginas)

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa: 3,0 pontos por
livro
Área afim: 1,5 ponto por livro
Área do programa: 2,0 pontos por
livro
Área afim: 1,0 ponto por livro
Área do programa: 1,0 ponto por
capítulo
Área afim: 0,5 ponto por capítulo
Área do programa:
3,0 pontos por artigo Qualis A1-B1
2,0 pontos por artigo Qualis B2-B4
1,0 ponto artigo Qualis B5-C
Áreas afins:
1,5 pontos por artigo Qualis A1-A2
1,0 ponto por artigo Qualis B1-B4
0,5 ponto artigo Qualis B5-C
Área do programa:
2,0 pontos por trabalho
Áreas afins:
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Trabalho publicado em eventos científicos nacionais
(Trabalho completo)

Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos internacionais

Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos nacionais

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
internacionais

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
nacionais, regionais, locais
Participação em eventos científicos (internacionais,
nacionais, regionais, locais) sem apresentação de
trabalhos
Participação em minicurso como ministrante (mínimo de
8 horas-aula)

Participação em minicurso como ouvinte (mínimo de 8
horas-aula)

Palestrante convidado
Membro de Corpo Editorial e Parecerista/Revisor de
periódico que conste no Qualis CAPES 2016, na área do
Programa
Consultorias na área do Programa
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos
Organização de manuais didáticos e outros instrumentos
didáticos
Prêmios por atividades científicas e técnicas
Trabalhos e relatórios técnicos na área do Programa

1,0 ponto por trabalho
Área do programa:
1,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
1,0 ponto por trabalho
Área do programa:
1,0 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,5 ponto por trabalho
Área do programa:
0,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,25 ponto por trabalho
Área do programa:
1,0 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,5 ponto por trabalho
Área do programa:
0,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,25 ponto por trabalho
Área do programa:
0,2 ponto por evento
Área afim:
0,1 por evento
Área do programa:
0,5 ponto por minicurso
Área afim:
0,25 ponto por minicurso
Área do programa:
0,2 ponto por minicurso
Área afim:
0,1 ponto por minicurso
Área do programa:
0,5 ponto por palestra
Área afim:
0,25 ponto por palestra

6,0

5,0

4,0

5,0

4,0

1,0

2,0

1,0

1,0

0,1 ponto por parecer.

1,0

0,2 ponto por consultoria

1,0

0,2 ponto por evento

1,0

0,2 ponto por item

1,0

0,5 ponto por premiação
0,2 ponto por item

1,0
1,0

c) Atividades Profissionais (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):
Título
Experiência Profissional comprovada em CTPS ou
documento equivalente (tempo mínimo de 6 meses)
Participação em projetos de pesquisa financiados por

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa:
2,0 pontos por semestre
Área afim:
1,0 ponto por semestre
Área do programa:
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órgãos de fomento ou empresas privadas (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq
ou em outros órgãos de fomento (tempo mínimo de seis
meses)
Iniciação científica (tempo mínimo de seis meses)
(comprovada por documento emitido por agência de
fomento/instituição que concedeu a bolsa ou vínculo
voluntário)
Estágio extracurricular (tempo mínimo de 180 horas)

0,5 ponto por semestre
Área afim:
0,25 ponto por semestre
Área do programa:
0,2 ponto por semestre
Área afim:
0,1 ponto por semestre
Área do programa:
1,5 ponto por semestre
Área afim:
0,75 ponto por semestre
Área do programa:
1,0 ponto por 180 horas
Área afim:
0,5 ponto por 180 horas

Participação em programas de intercâmbio científico
(Por exemplo, Ciência sem Fronteiras,) (tempo mínimo
de seis meses)

2,0

6,0

3,0

0,5 ponto por semestre

1,5

Título

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Exercício do Magistério no Ensino Superior (Graduação
e Pós-Graduação) (comprovada em CTPS ou documento
equivalente emitido por Coordenação de Curso de
Graduação ou Coordenação de Curso de Pós-Graduação)
Exercício do Magistério no Ensino Médio e/ou
Profissionalizante e no Ensino Fundamental (tempo
mínimo de um semestre letivo) (comprovada em CTPS
ou documento equivalente)

Área do programa:
Cada 15 horas-aula = 1,0 ponto
Área afim:
Cada 15 horas-aula = 0,5 ponto
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
0,5 ponto por cada 30h (trinta horas)
Área afim:
0,25 ponto por cada 30h (trinta
horas)
Área do programa:
1,0 ponto por
orientação/coorientação
Área afim:
0,5 ponto por
orientação/coorientação
Área do programa:
1,0 ponto por
orientação/coorientação
Área afim:
0,5 ponto por
orientação/coorientação
Área do programa:

d) Atividades Didáticas (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):

Tutor à distância em cursos de graduação e cursos
técnico-profissionalizantes (tempo mínimo de um
semestre letivo)

Monitoria (tempo mínimo de um semestre letivo)

Participação em eventos ou ações de extensão

Orientação e coorientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação

Outras orientações: aluno bolsista de monitoria, extensão
e iniciação científica

Participação como membro de banca examinadora de
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trabalhos de conclusão de curso de graduação

0,5 ponto por banca
Área afim:
0,25 ponto por banca

e) Atividades de Extensão (Pontuação Máxima = 10) (Peso 1,0):
Título

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa:
0,5 ponto por semestre
Área afim:
0,25 ponto por semestre
Área do programa:
1,0 ponto por curso
Área afim:
0,5 ponto por curso
Área do programa:
0,3 ponto por curso
Área afim:
0,15 ponto por curso

Participação em projeto de extensão financiado ou
aprovado por órgão competente da IES (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em curso de extensão como ministrante
(mínimo de 8 horas-aula)

Participação em curso de extensão como ouvinte
(mínimo de 8 horas-aula)

3,0

4,0

3,0

TABELA II - PARA CANDIDATOS AO DOUTORADO
a) Titulação (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):
Título
Média do Histórico Escolar do Mestrado = M
Mestrado concluído na área do programa
Mestrado concluído em áreas afins
Especialização concluída na área do Programa
Especialização concluída em áreas afins

Pontuação por Unidade
M x 1,0
5,0 pontos por mestrado
2,5 pontos por mestrado
3 pontos por especialização
1,5 ponto por especialização

Pontuação
Máxima
10,0
5,0
2,5
3,0
1,5

b) Atividades Científicas e Técnicas (Pontuação Máxima = 10) (Peso 3,0):
Título
Autoria de livro (com ISBN)

Organização de livro (com ISBN)

Capítulo de livro (com ISBN)

Artigo completo publicado em periódico classificado
no Qualis CAPES 2016

Trabalho publicado em evento científico internacional
(Trabalho completo; maior ou igual a 5 páginas)

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa: 3,0 pontos por
livro
Área afim: 1,5 ponto por livro
Área do programa: 2,0 pontos por
livro
Área afim: 1,0 ponto por livro
Área do programa: 1,0 ponto por
capítulo
Área afim: 0,5 ponto por capítulo
Área do programa:
3,0 pontos por artigo Qualis A1-B1
2,0 pontos por artigo Qualis B2-B4
1,0 ponto artigo Qualis B5-C
Áreas afins:
1,5 ponto por artigo Qualis A1-A2
1,0 ponto por artigo Qualis B1-B4
0,5 ponto artigo Qualis B5-C
Área do programa:
2,0 pontos por trabalho
Áreas afins:
1,0 ponto por trabalho
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Trabalho publicado em eventos científicos nacionais
(Trabalho completo)

Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos internacionais

Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos nacionais

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
internacionais

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
nacionais, regionais, locais
Participação em eventos científicos (internacionais,
nacionais, regionais, locais) sem apresentação de
trabalhos
Participação em minicurso como ministrante (mínimo de
8 horas-aula)

Participação em minicurso como ouvinte (mínimo de 8
horas-aula)

Palestrante convidado
Membro de Corpo Editorial e Parecerista/Revisor de
periódico que conste no Qualis CAPES 2016, na área do
Programa
Consultorias na área do Programa
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos
Organização de manuais didáticos e outros instrumentos
didáticos
Prêmios por atividades científicas e técnicas
Trabalhos e relatórios técnicos na área do Programa

Área do programa:
1,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
1,0 ponto por trabalho
Área do programa:
1,0 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,5 ponto por trabalho
Área do programa:
0,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,25 ponto por trabalho
Área do programa:
1,0 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,5 ponto por trabalho
Área do programa:
0,5 ponto por trabalho
Áreas afins:
0,25 ponto por trabalho
Área do programa:
0,2 ponto por evento
Área afim:
0,1 ponto por evento
Área do programa:
0,5 ponto por minicurso
Área afim:
0,25 ponto por minicurso
Área do programa:
0,2 ponto por minicurso
Área afim:
0,1 ponto por minicurso
Área do programa:
0,5 ponto por palestra
Área afim:
0,25 ponto por palestra

6,0

5,0

4,0

5,0

4,0

1,0

2,0

1,0

1,0

0,1 ponto por parecer.

1,0

0,2 ponto por consultoria

1,0

0,2 ponto por evento

1,0

0,2 ponto por item

1,0

0,5 ponto por premiação
0,2 ponto por item

1,0
1,0

c) Atividades Profissionais (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):
Título
Experiência Profissional comprovada em CTPS ou
documento equivalente (tempo mínimo de 6 meses)
Participação em projetos de pesquisa financiados por
órgãos de fomento ou empresas privadas (tempo mínimo

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa:
2,0 pontos por semestre
Área afim:
1,0 ponto por semestre
Área do programa:
0,5 ponto por semestre
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de seis meses)
Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq
ou em outros órgãos de fomento (tempo mínimo de seis
meses)
Iniciação científica (tempo mínimo de seis meses)
(comprovada por documento emitido por agência de
fomento/instituição que concedeu a bolsa ou vínculo
voluntário)
Estágio extracurricular (tempo mínimo de 180 horas)

Área afim:
0,25 ponto por semestre
Área do programa:
0,2 ponto por semestre
Área afim:
0,1 ponto por semestre
Área do programa:
1,5 ponto por semestre
Área afim:
0,75 ponto por semestre
Área do programa:
1,0 ponto por 180 horas
Área afim:
0,5 ponto por 180 horas

Participação em programas de intercâmbio científico
(Por exemplo, Ciência sem Fronteiras,) (tempo mínimo
de seis meses)

2,0

6,0

3,0

0,5 ponto por semestre

1,5

Título

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Exercício do Magistério no Ensino Superior (Graduação
e Pós-Graduação) (comprovada em CTPS ou documento
equivalente emitido por Coordenação de Curso de
Graduação ou Coordenação de Curso de Pós-Graduação)
Exercício do Magistério no Ensino Médio e/ou
Profissionalizante e no Ensino Fundamental (tempo
mínimo de um semestre letivo) (comprovada em CTPS
ou documento equivalente)

Área do programa:
Cada 15 horas-aula = 1,0 pontos
Área afim:
Cada 15 horas-aula = 0,5 ponto
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
1,0 ponto por semestre letivo
Área afim:
0,5 ponto por semestre letivo
Área do programa:
0,5 ponto por cada 30h (trinta horas)
Área afim:
0,25 ponto por cada 30h (trinta
horas)
Área do programa:
2,0 pontos por orientação
Área afim:
1,0 ponto por
orientação/coorientação
Área do programa:
1,0 ponto por
orientação/coorientação
Área afim:
0,5 ponto por
orientação/coorientação
Área do programa:
1,0 ponto por
orientação/coorientação

d) Atividades Didáticas (Pontuação Máxima = 10) (Peso 2,0):

Tutor à distância em cursos de graduação e cursos
técnico-profissionalizantes (tempo mínimo de um
semestre letivo)

Monitoria (tempo mínimo de um semestre letivo)

Participação em eventos ou ações de extensão

Orientação e
especialização

coorientação

de

monografia

de

Orientação e coorientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação

Outras orientações: aluno bolsista de monitoria, extensão
e iniciação científica
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Participação como membro de banca examinadora de
trabalhos de conclusão de curso de graduação

Área afim:
0,5 ponto por
orientação/coorientação
Área do programa:
0,5 ponto por banca
Área afim:
0,25 ponto por banca

3,0

e) Atividades de Extensão (Pontuação Máxima = 10) (Peso 1,0):
Título
Participação em projeto de extensão financiado ou
aprovado por órgão competente da IES (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em curso de extensão como ministrante
(mínimo de 8 horas-aula)

Participação em curso de extensão como ouvinte
(mínimo de 8 horas-aula)

4

Pontuação por Unidade

Pontuação
Máxima

Área do programa:
0,5 ponto por semestre
Área afim:
0,25 ponto por semestre
Área do programa:
1,0 ponto por curso
Área afim:
0,5 ponto por curso
Área do programa:
0,3 ponto por curso
Área afim:
0,15 ponto por curso

3,0

4,0

3,0

Resultado

4.1 O resultado final do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas nas
avaliações, classificados os candidatos aprovados em cada avaliação, em ordem decrescente, e obedecido o
número de vagas deste edital.
4.2 A média ponderada final mínima para classificação será 5,6 (cinco vírgula seis) para os candidatos ao
mestrado e 6,2 (seis vírgula dois) para os candidatos ao doutorado. O candidato, ao mestrado ou ao
doutorado, que não obtiver, no final do processo seletivo, as notas mínimas indicadas neste item e nos itens
3.3.1 “c”, 3.3.2 “c”, 3.3.3 “c”, 3.3.4 “c” e 3.3.7 “b” e “c”, será eliminado do processo seletivo.
4.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, na Análise Prévia do PréProjeto de Pesquisa e na Avaliação do Curriculum Vitae.
4.4 A divulgação do resultado final ocorrerá em publicação do Boletim Oficial da UFPE
(http://www.ufpe.br/progepe), no site do PPGEOC/CTG/UFPE (http://www.ufpe.br/ppgeoc) e no site da
PROPG (http://www.ufpe.br/propg/editaisppgs), obedecendo ao número de vagas informado no item 6.1.
4.5 A nota do Resultado Final obtida pelos candidatos ao Mestrado (RFM) será calculada de acordo com a
seguinte fórmula:
RFM = APP x 3,0 + DPP x 3,0 + NCM x 4,0
10,0
Onde se lê:
APP = Nota obtida na Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa.
DPP = Nota obtida na Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa.
NCM = Nota obtida na Avaliação do Curriculum Vitae do Mestrado.
4.6 A nota do Resultado Final obtida pelos candidatos ao Doutorado (RFD) será calculada de acordo com
a seguinte fórmula:
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RFD = APP x 3,0 + DPP x 3,0 + NCD x 4,0
10,0
Onde se lê:
APP = Nota obtida na Análise Prévia do Pré-Projeto de Pesquisa.
DPP = Nota obtida na Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa.
NCD = Nota obtida na Avaliação do Curriculum Vitae do Doutorado.
5

Recursos

5.1 Dos resultados de cada uma das avaliações do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para a Comissão de Seleção e Admissão, no prazo de até 3 (três)
dias corridos de sua divulgação, sendo facultado ao candidato solicitar vistas dos espelhos de correção das
avaliações durante o prazo para recurso que está previsto no cronograma (item 3.2).
5.2 Na hipótese do recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
5.3 Os recursos devem ser enviados EXCLUSIVAMENTE ao endereço eletrônico do certame
(ppgeocufpe2021.1c@gmail.com), por meio do mesmo endereço eletrônico utilizado pelo candidato no ato
da inscrição.
6

Vagas e Classificação

6.1 Serão oferecidas 3 (três) vagas para o Curso de Doutorado e 3 (três) vagas para o Curso de Mestrado.
Havendo desistência de candidato aprovado e classificado até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.2 A aprovação e classificação não garante concessão de bolsa de estudo ao ingressante.
6.3 Cumprindo ao disposto na Resolução n.º 1/2011 do CCEPE, serão oferecidas 2 (duas) vagas
adicionais às fixadas no item 6.1 para os servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos),
sendo 1 (uma) para o Doutorado e 1 (uma) para o Mestrado. Os candidatos que concorrerem a essas vagas
deverão informar essa opção na ficha de inscrição e serão submetidos ao mesmo processo de seleção dos
demais candidatos.
7

Disposições Gerais

7.1

Informações: ppgeocufpe2021.1c@gmail.com.

7.2 As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas avaliações do Processo Seletivo, serão fundamentadas
por cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.3 Os candidatos poderão interpor recursos em todas as fases do processo seletivo, conforme os prazos
recursais indicados no cronograma do item 3.2.
7.4 Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE (http://www.ufpe.br/progepe/boletim-oficial),
bem como o Resultado Final, e estará disponível também no site do PPGEOC/CTG/UFPE
(http://www.ufpe.br/ppgeoc) e no site da PROPG (http://www.ufpe.br/propg/editaisppgs).
7.5

A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.

7.6

A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Anexos:
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I – Ficha de Inscrição
II – Áreas de Concentração e respectivas Linhas de Pesquisa do PPGEOC/CTG/UFPE.
III – Instruções de preenchimento, geração e pagamento do boleto bancário (GRU)
IV – Modelo do Curriculum Vitae para candidatos ao Curso de Mestrado
V – Modelo do Curriculum Vitae para candidatos ao Curso de Doutorado

Recife, 16 de abril de 2021.

Alcina Magnólia da Silva Franca
Coordenadora da Pós-Graduação em Geociências
CTG - UFPE
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Anexo I
Ficha de Inscrição
Solicito minha inscrição no Processo Seletivo 2021.1 - Complementar do Programa Pós-Graduação
em Geociências da UFPE.
Nome:
______________________________________________________________________________
__
Nome Social:
___________________________________________________________________________
Raça/Cor: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena ( ) Não declarado
Endereço______________________________________________________________________
________
Cidade onde reside:
_________________________________________
Telefone: (

)______________ Celular: (

UF:____ CEP:___________

)___________ E-mail:
____________________

Número do RG:________________ Órgão Expedidor:________ Data de expedição:____ / ____ /
_______
CPF:_______________________ Estado Civil:_______________
Data de nascimento:_______________ País:_________________ Cidade
natal:______________________
Filiação_______________________________________ e
________________________________________
Graduação:___________________________________________ Ano de
___
conclusão:__________
Instituição:_____________________________________________________________________
_______
Mestrado:_______________________________________________ Ano de
conclusão:_________
Instituição:_____________________________________________________________________
________
Portador de necessidade especial: ( ) Sim
________________________________

( ) Não

Qual?

Possui inscrição no Cadastro Único para os Programas do Governo Federal: ( ) Sim ( ) Não
(opcional)

Mestrado

Inscrição para o Nível/Área de Concentração:
Doutorado
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( ) Hidrogeologia e Geologia Aplicada
( ) Geologia Sedimentar e Ambiental
( ) Geoquímica, Geofísica e Evolução Crustal

( ) Hidrogeologia e Geologia Aplicada
( ) Geologia Sedimentar e Ambiental
( ) Geoquímica, Geofísica e Evolução
Crustal

Linha de pesquisa: _______________________
Linha de pesquisa:
_______________________
Necessita de Bolsa de Estudos? ( ) Sim ( ) Não
Possui vínculo empregatício? ( ) Sim ( ) Não
Qual?_______________________________________
Endereço completo do
trabalho___________________________________________________________
Telefone: (

) _____________________

Declaro estar ciente do conteúdo do presente Edital Complementar de Seleção 2021.1 do
Programa de Pós-Graduação em Geociências da UFPE, que as informações fornecidas na
documentação anexa são verdadeiras, e de que NÃO há garantia de oferta de bolsa de estudo
pelo Programa.

Local e data

Assinatura do candidato

Anexo II
Áreas de Concentração e respectivas Linhas de Pesquisa do PPGEOC/CTG/UFPE
Área de Concentração

Geologia Sedimentar e Ambiental

Geoquímica, Geofísica e Evolução Crustal

Hidrogeologia e Geologia Aplicada

Linha de pesquisa
Estudo e Evolução de Bacias Sedimentares e Geologia do
Petróleo
Geologia Ambiental
Geologia Aplicada e Patrimônio Geológico
Geologia do Quaternário
Geologia e Geofísica Continental e Marinha
Micropaleontologia
Paleobotânica
Paleontologia de Invertebrados
Paleontologia de Vertebrados
Cinturões Orogênicos e Mineralizações Associadas
Geologia isotópica e suas múltiplas aplicações
Mineralogia
Rochas Ígneas e Metamórficas
Recursos Hidrogeológicos
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Anexo III
Instruções de preenchimento, geração e pagamento do boleto bancário (GRU)
1. Acesse o endereço http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
2. Preencha os campos conforme os dados abaixo:
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233
Código de Recolhimento: 28832-2
3. Clique em “Avançar”
4. Preencha os campos conforme os dados abaixo:
Número de Referência: 15309830331665
Competência: não é necessário informar.
Vencimento: não é necessário informar.
CNPJ ou CPF do Contribuinte: digite CPF do candidato.
Nome do Contribuinte / Recolhedor: digite o nome completo do candidato.
Valor Principal: digite R$50,00 (cinquenta reais).
Valor Total: digite R$50,00 (cinquenta reais) - repetir o valor principal.
5. Clique em “Emitir GRU”.
6. O boleto deverá ser pago junto ao Banco do Brasil.
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Anexo IV
Modelo do Curriculum Vitae para candidatos ao Curso de Mestrado
Instruções:
1.
O candidato deve listar as atividades desenvolvidas, com detalhes mínimos suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha sob o item pertinente;
2.
Deve digitar na própria tabela e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade
contemplada dentro de um mesmo item. Trate esta tabela com um índice do currículo;
3.
Deixar em branco os itens que não foram contemplados no currículo;
4.
Caso o candidato não saiba qual item se adéqua melhor a sua experiência, buscar a categoria
mais próxima. Não serão penalizados casos de erros de preenchimento, mas preenchimentos
incompletos podem implicar a não pontuação;
5.
A classificação Qualis CAPES (2013-2016) das publicações refere-se à área Geociências;
6.
Indicar o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).
7.
A tabela abaixo está disponibilizada no formato de planilha eletrônica (xlsx) na página do
processo seletivo (www.ufpe.br/ppgeoc).

Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Média do Histórico Escolar da Graduação = M
Especialização concluída na área do Programa
Especialização concluída em áreas afins
a) Titulação
b) Atividades Científicas e Técnicas
Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Autoria de livro (com ISBN)
Organização de livro (com ISBN)
Capítulo de livro (com ISBN)
Artigo completo publicado em periódico classificado no
Qualis CAPES 2016
Trabalho publicado em evento científico internacional
(Trabalho completo; maior ou igual a 5 páginas)
Trabalho publicado em eventos científicos nacionais
(Trabalho completo)
Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos internacionais
Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos nacionais
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
internacionais
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
nacionais, regionais, locais
Participação em eventos científicos (internacionais,
nacionais, regionais, locais) sem apresentação de
trabalhos
Participação em minicurso como ministrante (mínimo de
8 horas-aula)
Participação em minicurso como ouvinte (mínimo de 8
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horas-aula)
Palestrante convidado
Membro de Corpo Editorial e Parecerista/Revisor de
periódico que conste no Qualis CAPES 2016, na área do
Programa
Consultorias na área do Programa
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos
Organização de manuais didáticos e outros instrumentos
didáticos
Prêmios por atividades científicas e técnicas
Trabalhos e relatórios técnicos na área do Programa
c) Atividades Profissionais
Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

n.º do
documen
to

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Experiência Profissional comprovada em CTPS ou
documento equivalente (tempo mínimo de 6 meses)
Participação em projetos de pesquisa financiados por
órgãos de fomento ou empresas privadas (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq
ou em outros órgãos de fomento (tempo mínimo de seis
meses)
Iniciação científica (tempo mínimo de seis meses)
(comprovada por documento emitido por agência de
fomento/instituição que concedeu a bolsa ou vínculo
voluntário)
Estágio extracurricular (tempo mínimo de 180 horas)
Participação em programas de intercâmbio científico (Por
exemplo, Ciência sem Fronteiras,) (tempo mínimo de seis
meses)
d) Atividades Didáticas
Título
Exercício do Magistério no Ensino Superior (Graduação e
Pós-Graduação) (comprovada em CTPS ou documento
equivalente emitido por Coordenação de Curso de
Graduação ou Coordenação de Curso de Pós-Graduação)
Exercício do Magistério no Ensino Médio e/ou
Profissionalizante e no Ensino Fundamental (tempo
mínimo de um semestre letivo) (comprovada em CTPS ou
documento equivalente)
Tutor à distância em cursos de graduação e cursos técnicoprofissionalizantes (tempo mínimo de um semestre letivo)
Monitoria (tempo mínimo de um semestre letivo)
Participação em eventos ou ações de extensão
Orientação e coorientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação
Outras orientações: aluno bolsista de monitoria, extensão
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e iniciação científica
Participação como membro de banca examinadora de
trabalhos de conclusão de curso de graduação
e) Atividades de Extensão
Título

n.º do
documen
to

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Participação em projeto de extensão financiado ou
aprovado por órgão competente da IES (tempo mínimo de
seis meses)
Participação em curso de extensão como ministrante
(mínimo de 8 horas-aula)
Participação em curso de extensão como ouvinte (mínimo
de 8 horas-aula)
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Anexo V
Modelo do Curriculum Vitae para candidatos ao Curso de Doutorado
Instruções:
1.
O candidato deve listar as atividades desenvolvidas, com detalhes mínimos suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha sob o item pertinente;
2.
Deve digitar na própria tabela e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade
contemplada dentro de um mesmo item; Trate esta tabela com um índice do currículo;
3.
Deixar em branco os itens que não foram contemplados no currículo;
4.
Caso o candidato não saiba qual item se adéqua melhor a sua experiência, buscar a categoria
mais próxima. Não serão penalizados casos de erros de preenchimento, mas preenchimentos
incompletos podem implicar a não pontuação;
5.
A classificação Qualis CAPES (2013-2016) das publicações refere-se à área Geociências;
6.
Indicar o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).
7.
A tabela abaixo está disponibilizada no formato de planilha eletrônica (xlsx) na página do
processo seletivo (www.ufpe.br/ppgeoc).
a) Titulação
Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Média do Histórico Escolar do Mestrado = M
Mestrado concluído na área do programa
Mestrado concluído em áreas afins
Especialização concluída na área do Programa
Especialização concluída em áreas afins
b) Atividades Científicas e Técnicas
Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Autoria de livro (com ISBN)
Organização de livro (com ISBN)
Capítulo de livro (com ISBN)
Artigo completo publicado em periódico classificado
no Qualis CAPES 2016
Trabalho publicado em evento científico internacional
(Trabalho completo; maior ou igual a 5 páginas)
Trabalho publicado em eventos científicos nacionais
(Trabalho completo)
Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos internacionais
Resumos simples e expandidos publicados em eventos
científicos nacionais
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
internacionais
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
nacionais, regionais, locais
Participação em eventos científicos (internacionais,
nacionais, regionais, locais) sem apresentação de
trabalhos
Participação em minicurso como ministrante (mínimo de
8 horas-aula)
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Participação em minicurso como ouvinte (mínimo de 8
horas-aula)
Palestrante convidado
Membro de Corpo Editorial e Parecerista/Revisor de
periódico que conste no Qualis CAPES 2016, na área do
Programa
Consultorias na área do Programa
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos
Organização de manuais didáticos e outros instrumentos
didáticos
Prêmios por atividades científicas e técnicas
Trabalhos e relatórios técnicos na área do Programa
c) Atividades Profissionais

Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Experiência Profissional comprovada em CTPS ou
documento equivalente (tempo mínimo de 6 meses)
Participação em projetos de pesquisa financiados por
órgãos de fomento ou empresas privadas (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq
ou em outros órgãos de fomento (tempo mínimo de seis
meses)
Iniciação científica (tempo mínimo de seis meses)
(comprovada por documento emitido por agência de
fomento/instituição que concedeu a bolsa ou vínculo
voluntário)
Estágio extracurricular (tempo mínimo de 180 horas)
Participação em programas de intercâmbio científico
(Por exemplo, Ciência sem Fronteiras,) (tempo mínimo
de seis meses)
d) Atividades Didáticas
Título
Exercício do Magistério no Ensino Superior (Graduação
e Pós-Graduação) (comprovada em CTPS ou documento
equivalente emitido por Coordenação de Curso de
Graduação ou Coordenação de Curso de Pós-Graduação)
Exercício do Magistério no Ensino Médio e/ou
Profissionalizante e no Ensino Fundamental (tempo
mínimo de um semestre letivo) (comprovada em CTPS
ou documento equivalente)
Tutor à distância em cursos de graduação e cursos
técnico-profissionalizantes (tempo mínimo de um
semestre letivo)
Monitoria (tempo mínimo de um semestre letivo)
Participação em eventos ou ações de extensão

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 63 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

28 DE ABRIL DE 2021

43

Orientação e coorientação de monografia de
especialização
Orientação e coorientação de trabalho de conclusão de
curso de graduação
Outras orientações: aluno bolsista de monitoria, extensão
e iniciação científica
Participação como membro de banca examinadora de
trabalhos de conclusão de curso de graduação
e) Atividades de Extensão
Título

n.º do
documento

Pontuação
atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela
Comissão

Participação em projeto de extensão financiado ou
aprovado por órgão competente da IES (tempo mínimo
de seis meses)
Participação em curso de extensão como ministrante
(mínimo de 8 horas-aula)
Participação em curso de extensão como ouvinte
(mínimo de 8 horas-aula)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC
A DIRETORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC da SUPERINTENDÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI) disponibiliza no boletim oficial da universidade as normas
complementares e planos aprovados na reunião do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação
(CTIC), realizada no dia 06 de abril de 2021:
Normas Complementares (NC) de Segurança da Informação:
- NC 01 - Do acesso e uso da rede
- NC 02 - Da gestão de backup
- NC 03 - Do uso da rede virtual privada (VPN) da UFPE
- NC 04 - Da solicitação de demandas de serviços de TIC
- NC 05 - Da instalação e uso de software
Planos Institucionais:
- Plano de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
Disponível em: https://www.ufpe.br/sti/governanca-de-tic/seguranca-da-informacao
- 1ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2021
Disponível em: https://www.ufpe.br/sti/governanca-de-tic/pdtic/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao
- Plano de Transformação Digital 2021-2023
Disponível em: https://www.ufpe.br/sti/governanca-de-tic/pdtic/plano-de-transformacao-digital

ROSÂNGELA SARAIVA CARVALHO
Diretora de Governança e Gestão de TIC
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2018

Norma Complementar
N01/P01/CTIC/UFPE

Revisão
00

Emissão

Folha
06/ABR/21

1/3

Norma Complementar – Do acesso e uso da rede da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ORIGEM
Coordenação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) / Equipe de Tratamento de
Incidentes em Segurança da Informação (ETISI) / Diretoria de Governança e Gestão de TIC
(DGGTIC) / Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) / Coordenação de Redes (CRE) /
Diretoria de Infraestrutura de TIC (DITIC) / Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e Inovação
(DDSI) / Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC).

REFERÊNCIA NORMATIVA
Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFPE.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta Norma Complementar se aplica aos usuários dos ativos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) da UFPE que acessão a rede e/ou internet.
SUMÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo
Conceitos e Definições
Regras
Disposições gerais
Vigência
Anexos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Versão 1.0.

Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação
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1

Norma Complementar

Revisão

Emissão

Folha

N01/P01/CTIC/UFPE

00

06/ABR/21

2/3

OBJETIVO

Estabelecer as regras para o acesso ao sistema global de redes interligadas de computadores
(internet) utilizando os ativos de TIC da UFPE.
2

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma Complementar (NC) são estabelecidos os seguintes conceitos e
definições:
2.1

Download: ato de fazer cópia de uma informação que se encontra num computador remoto;

2.2

Protocolo P2P: se refere à troca de arquivos diretamente entre usuários;

2.3

Software: aplicativo de computador;

2.4

Upload: ato de enviar uma informação para um computador remoto;

2.5
Responsável pela TI: O Órgão Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e os
centros que possuírem autogestão de TIC.
3

REGRAS

3.1
O acesso à rede disponibilizado pela UFPE aos usuários deve ser realizado prioritariamente
para fins de ensino, pesquisa, extensão e/ou administrativo.
3.2
A UFPE permite o acesso à internet para interesses particulares dos usuários, desde que este
uso não exceda os limites da ética, bom senso e razoabilidade.
3.3
Para acessar o serviço da rede Wifi o usuário deverá ser autenticado como forma de
determinar a titularidade dos acessos à rede.
3.3.1 No momento oportuno, a STI se reserva o direito de exigir autenticação para o acesso a rede
cabeada como forma de determinar a titularidade dos acessos à rede.
3.4

Todos os dados acessados são de responsabilidade do usuário.

3.5
O uso da internet é registrado e os acessos dos usuários poderão ser auditados para
verificação de uso inadequado deste serviço.
3.6
a)

É proibida a utilização da internet para:
Acessar sítios ilícitos ou inadequados ao ambiente de trabalho;

b) Acessar sítios com códigos maliciosos e vírus de computador;
c) Acessar sítios com materiais pornográficos, atentatórios à moral e aos bons costumes ou
ofensivos;

Norma Complementar – Do acesso e uso da rede
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Norma Complementar

Revisão

Emissão

Folha

N01/P01/CTIC/UFPE

00

06/ABR/21

3/3

d) Acessar sítios ou arquivos com conteúdo de incitação à violência;
e) Acessar sítios ou arquivos que contenham conteúdo criminoso ou ilegal, ou que façam sua
apologia, incluindo os de pirataria ou que divulguem número de série para registro de softwares
ou que não respeitem os direitos autorais;
f) Realizar download/upload de software e/ou dados que infrinjam os direitos autorais e de
dados ilegais;
g)

Utilizar o protocolo P2P para troca de arquivos ilegais;

h) Utilizar serviços que permitam burlar as regras de acesso estabelecidas.
3.7

O órgão gestor de TIC poderá bloquear sítios por razão de segurança.

4

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos, exceções e dúvidas com relação a esta norma devem ser encaminhadas à Central
de Serviços de TIC (CSTIC).
5

VIGÊNCIA

Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
6

ANEXOS

Não há.
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Norma Complementar – Da Gestão de Backup da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ORIGEM
Coordenação do Centro de Dados (CCD-STI) / Equipe de Tratamento de Incidentes em Segurança
da Informação (ETISI) / Coordenação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) /
Diretoria de Governança e Gestão de TIC (DGGTIC) / Superintendência de Tecnologia da
Informação (STI) / Diretoria de Infraestrutura de TIC (DITIC) / Diretoria de Desenvolvimento de
Sistemas e Inovação (DDSI) / Diretoria de Conectividade (DC) / Comitê de Tecnologia da
Informação e de Comunicação (CTIC).
REFERÊNCIA NORMATIVA
Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFPE.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta Norma Complementar se aplica aos backups dos dados e serviços de tecnologia da informação
da UFPE.
SUMÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo
Conceitos e Definições
Regras
Disposições gerais
Vigência
Anexos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Versão 1.0.

Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação
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1 OBJETIVO
Estabelecer regras para as cópias de segurança dos dados digitais institucionais da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), bem como, estabelecer as regras para a recuperação destes dados.
2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos desta Norma Complementar são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
2.1 Aplicação: programa de computador que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar
uma tarefa específica, em geral ligada a processamento de dados;
2.2 Backup: cópia de dados de um dispositivo de armazenamento para outro, possibilitando a
recuperação em caso da perda dos dados originais;
2.3 Dado digital: qualquer registro de conteúdo armazenado em meio eletrônico;
2.4 Disco rígido: componente de hardware do computador utilizado para o armazenamento de
dados;
2.5 Fita magnética: mídia utilizada para armazenar dados por um longo tempo;
2.6 Hardware: componentes físicos dos computadores. Podem ser internos ou externos;
2.7 Mídia de backup: meio físico utilizado para armazenamento de dados. Dentre as mídias de
backup destacam-se fitas magnéticas e discos rígidos;
2.8 Periodicidade: período de tempo previsto entre duas realizações da mesma ação;
2.9 Procedimento de backup: é o processo de realização de cópia de segurança dos dados para
recuperação, cuja definição está no item a seguir;
2.10 Recuperação do backup: é o processo de recuperação dos dados utilizando-se das cópias de
segurança;
2.11 Responsável pelo recurso: pessoa responsável pela operação de determinados serviços e
equipamentos de tecnologia da informação;
2.12 Retenção: intervalo de tempo em que o conteúdo das mídias de backup deve ser preservado;
2.13 Servidor: computador responsável por gerenciar e disponibilizar serviços para uma rede de
computadores;
2.14 Sistema de backup: sistema composto por software de backup, servidor de backup, storage de
discos, mídias de backup e os agendamentos da sua realização;
2.15 Software de backup: conjunto de programas especializados no planejamento, identificação,
processamento e controle de cópias de dados digitais;
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2.16 Storage: equipamento especializado no armazenamento e disponibilização de grandes volumes
de dados;
2.17 Tecnologia da Informação (TI): infraestrutura de informação formada por instalações físicas,
serviços e gerenciamento que suportam os recursos computacionais existentes em uma organização;
2.18 Termo de backup: acordo firmado entre a unidade executora do serviço de backup e o
responsável pelo recurso, contendo os requisitos necessários para a realização do backup;
2.19 Unidade executora do serviço de backup: unidade de tecnologia da informação que
armazena os dados e é responsável pela definição e execução dos procedimentos de backup;
2.20 Unidade gestora do serviço de backup: representado pela Superintendência de Tecnologia da
Informação (STI) com a responsabilidade de dar suporte às unidades executoras do serviço de
backup;
3 REGRAS
3.1 CRIAÇÃO DO BACKUP
3.1.1 A criação do backup institucional será realizada pela unidade executora do serviço de backup,
mediante solicitação formal realizada pelo responsável pelo recurso;
3.1.2 Os dados digitais precisam estar armazenados em uma infraestrutura gerenciada pela unidade
executora do serviço de backup;
3.1.3 A unidade executora do serviço de backup e o setor responsável pelo recurso deverão definir,
formalmente, a periodicidade, o tempo de retenção, respeitando os prazos legais, assim como os
demais detalhes relativos ao funcionamento do serviço de backup, descritos no termo de backup;
3.1.3.1 Poderá ser solicitada a revisão do termo de backup a qualquer tempo;
3.1.4 A criação do backup estará sujeita à análise da disponibilidade de recursos.
3.2 RECUPERAÇÃO DO BACKUP
3.2.1 A solicitação de recuperação do backup será atendida pela unidade executora do serviço de
backup, mediante solicitação formal realizada pelo responsável pelo recurso;
3.2.2 A recuperação do backup seguirá os procedimentos definidos pela unidade executora do
serviço de backup.
3.2.3 A recuperação de backup poderá ser solicitada formalmente nas seguintes situações, pelos
seguintes atores:
3.2.3.1 Responsável pelo recurso:
a) Restabelecimento de serviço, em ambiente de produção, que fora comprometido por desastre;
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b) Validação de backup, em ambiente de homologação.
3.2.3.2 Pela ETISI:
a) Para tratamento de incidentes de segurança da informação.
3.3 DESATIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BACKUP
3.3.1 A desativação do procedimento de backup será realizada pela unidade executora do serviço de
backup, mediante solicitação formal realizada pelo responsável pelo recurso;
3.3.2 O backup permanecerá armazenado durante o período de retenção definido entre as partes,
respeitando os prazos mínimos legais;
3.3.3 Na impossibilidade do cumprimento de qualquer das cláusulas deste acordo, qualquer uma das
partes pode solicitar sua rescisão em qualquer tempo.
3.4 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA UNIDADE EXECUTORA DO SERVIÇO DE
BACKUP
3.4.1 Disponibilizar os dados do backup;
3.4.2 Disponibilizar e manter o sistema de backup;
3.4.3 Executar periodicamente testes de recuperação de backup;
3.4.4 Armazenar as mídias de backup em lugar seguro e de acesso restrito;
3.4.5 Armazenar o backup em no mínimo duas mídias;
3.4.6 Restringir o acesso aos dados do backup;
3.4.7 Submeter os procedimentos
backup, para validação;

de

backup

à

unidade

gestora

do

serviço

de

3.4.8 Cumprir o termo de backup firmado junto ao responsável pelo recurso;
3.4.9 Solicitar à unidade gestora do serviço de backup apoio para cumprimento dessa norma,
quando necessário.
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3.5 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA UNIDADE GESTORA DO SERVIÇO DE
BACKUP
3.5.1 Comunicar aos usuários as normas de utilização do serviço de backup;
3.5.2 Prestar suporte técnico às unidades executoras, quando solicitado;
3.5.3 Validar os procedimentos de backup das unidades executoras do serviço de backup;
3.5.4 Revisar e atualizar a norma de backup.
3.6 DEVERES E RESPONSABILIDADES DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO
3.6.1 Solicitar formalmente a criação do backup;
3.6.2 Solicitar formalmente a recuperação do backup;
3.6.3 Validar periodicamente os testes de recuperação de backups mencionado no item 3.4.3;
3.6.4 Solicitar formalmente o cancelamento da realização do backup;
3.6.5 Conhecer os termos de acordo do backup;
3.6.6 Informar eventuais mudanças e/ou atualizações na estrutura dos dados digitais e/ou aplicação
que estejam no backup;
3.6.7 Restabelecer os serviços de tecnologia da informação após a recuperação dos dados;
3.6.8 Comunicar formalmente à unidade executora do serviço de backup a alteração do responsável
pelo recurso;
3.6.9 Solicitar a retenção dos dados, respeitando os prazos legais.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos, exceções e dúvidas com relação a esta norma devem ser encaminhadas à Central
de Serviços de TIC (CSTIC).
5 VIGÊNCIA
Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
6 ANEXOS
A – Termo de Backup
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Anexo A
TERMO DE BACKUP
A Unidade Executora do Serviço de Backup e o Responsável pelo Recurso devem entrar em
acordo quando for solicitado um backup, seguindo os pontos elencados neste termo.

1) O RESPONSÁVEL PELO RECURSO DEVERÁ INFORMAR OS SEGUINTES DADOS:
a) Nome(s) completo(s);
b) SIAPE;
c) Centro / Setor;
d) E-mail(s) institucional(is);
e) Telefone(s) / Ramal(is);
f) Descrição do que vai ser armazenado;
g) Sistema operacional da máquina;
h) Endereço IP da máquina;
i) Tamanho aproximado dos dados a serem guardados;
j) Estimativa da taxa de crescimento do tamanho dos dados a serem armazenados;
k) Localização do banco de dados;
l) Tipo de ambiente (virtual ou físico);
m) Amparos legais que justifiquem períodos de retenção específicos;
n) Outras questões jurídicas que se apliquem aos dados.
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2) A UNIDADE EXECUTORA E O RESPONSÁVEL PELO RECURSO DEVERÃO
ENTRAR EM ACORDO SOBRE OS SEGUINTES TERMOS:
a) Periodicidade do Backup;
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Diário;
Semanal;
Mensal;
Semestral;
Anual;
Outras _______________.

b) Tempo de retenção dos dados;
i) 7 Dias;
ii) 1 mês;
iii) 3 meses;
iv) 6 meses;
v) 12 meses;
vi) 5 anos;
vii) Outros __________________.

Estando assim cientes as partes interessadas, assinam este Termo de Backup.

Responsável pelo Recurso

Representante da Unidade
Executora do Serviço de Backup

Recife, ____ de __________ de _______.
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Norma Complementar – Do uso da rede virtual privada (VPN) da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

ORIGEM
Coordenação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) / Equipe de Tratamento de
Incidentes em Segurança da Informação (ETISI) / Diretoria de Governança e Gestão de TIC
(DGGTIC) / Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) / Coordenação de Redes (CRE) /
Diretoria de Infraestrutura de TIC (DITIC) / Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e Inovação
(DDSI) / Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC).
REFERÊNCIA NORMATIVA
Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFPE.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta Norma Complementar se aplica ao acesso lógico à rede da UFPE.
SUMÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo
Conceitos e Definições
Regras
Disposições gerais
Vigência
Anexos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Versão 1.0.

Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação
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1 OBJETIVO
Estabelecer as regras para o uso da rede virtual privada (VPN) da UFPE.
2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos desta Norma Complementar são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
2.1 Servidor: Docente e Técnico Administrativo;
2.2 Usuário Externo: qualquer pessoa física ou jurídica que faça uso de informações e que não
esteja vinculada administrativa ou academicamente à UFPE;
2.3 VPN: do inglês Virtual Private Network, é um método de acesso a uma rede privada através da
internet.
3 REGRAS
3.1 O órgão gestor de tecnologia da informação e comunicação fica responsável por prover e gerir o
serviço de VPN.
3.1.1 A criação e gestão de um serviço de VPN, para fins específicos de uma unidade pode ser
solicitada à STI, que, caso a caso, analisará o pedido, bem como, a capacidade técnica da unidade
em gerir essa atividade e assumir a responsabilidade pelo serviço.
3.2 A solicitação para o uso deverá ser feita por servidor da UFPE ao órgão gestor de tecnologia da
informação e comunicação, devidamente justificada.
3.2.1 Poderá ser fornecido acesso aos discentes e a usuários externos, mediante solicitação de um
servidor, devidamente justificada.
3.2.2 O acesso será fornecido após validação da solicitação.
3.3 O uso da VPN se destina ao acesso à aplicações não expostas na internet.
3.3.1 É vetado o uso da VPN para fins de acesso à periódicos, devendo para tal utilizar ferramentas
institucionais disponibilizadas.
3.3.2 É proibido o uso da VPN para acesso exclusivo à internet.
3.4 O uso da VPN por usuários externos a universidade será restrita e fornecida por período
limitado.
3.4.1 O período máximo para VPN de usuários externos é de 6 (seis) meses.
3.4.2 É permitida a renovação da solicitação.
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4 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos, exceções e dúvidas com relação a esta norma devem ser encaminhadas à Central
de Serviços de TIC (CSTIC).
5 VIGÊNCIA
Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
6 ANEXOS
Não há.
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Norma Complementar – Da solicitação de demanda de serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicações (TIC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ORIGEM
Coordenação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) / Equipe de Tratamento de
Incidentes em Segurança da Informação (ETISI) / Diretoria de Governança e Gestão de TIC
(DGGTIC) / Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) / Coordenação de Redes (CRE) /
Diretoria de Infraestrutura de TIC (DITIC) / Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e Inovação
(DDSI) / Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC).
REFERÊNCIA NORMATIVA
Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFPE.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta Norma Complementar se aplica no âmbito da UFPE.
SUMÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo
Conceitos e Definições
Regras
Disposições gerais
Vigência
Anexos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Versão 1.0.
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Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação
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1 OBJETIVO
Estabelecer as regras para a solicitação de demanda de serviços de TIC no âmbito da UFPE.
2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
2.1 Usuário externo: qualquer pessoa física ou jurídica que faça uso de informações e que não
esteja vinculada administrativa ou academicamente à UFPE;
2.2 Usuário interno: qualquer pessoa física ou unidade interna que faça uso de informações e que
esteja vinculada administrativa ou academicamente à UFPE;
2.3 Usuários: usuários internos e externos; servidores, terceirizados, colaboradores, consultores,
auditores e estagiários / bolsistas que obtiveram autorização do responsável pela área interessada
para acesso aos Ativos de Informação de um órgão.
2.4 Unidade responsável: São consideradas unidades responsáveis a STI bem como os Núcleos de
Apoio a Tecnologia da Informação (NATIS) como extensão da STI, Centro de Informática (CIn),
Centro Acadêmico de Vitoria (CAV), Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e Hospital das Clinicas
(HC).
3 REGRAS
3.1 O solicitante deve ser usuário da UFPE.
3.2 As solicitações devem ser feitas através dos canais oficiais ao Órgão Gestor de Tecnologia da
Informação e Comunicação ou às unidades responsáveis pelo atendimento do serviço de TIC
demandado. A continuidade ao atendimento será dada desde que a solicitação esteja dentro da carta
de serviços.
3.2.1 As solicitações serão atendidas respeitando critérios como maior prioridade e ordem de
chegada.
3.2.2 Os serviços solicitados precisam constar no catálogo de serviços do órgão gestor de tecnologia
da informação e comunicação ou das unidades responsáveis pelo atendimento do serviço de TIC.
3.2.3 Serviços solicitados que não constem no catálogo, deverão ser analisados pelo setor
responsável pelo serviço.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos, exceções e dúvidas com relação a esta norma devem ser encaminhadas à Central
de Serviços de TIC (CSTIC).
5 VIGÊNCIA
Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
6 ANEXOS
Não há.
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Norma Complementar – Da instalação e uso de software na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

ORIGEM
Coordenação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) / Equipe de Tratamento de
Incidentes em Segurança da Informação (ETISI) / Diretoria de Governança e Gestão de TIC
(DGGTIC) / Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) / Coordenação de Redes (CRE) /
Diretoria de Infraestrutura de TIC (DITIC) / Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e Inovação
(DDSI) / Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC).
REFERÊNCIA NORMATIVA
Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da UFPE.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta Norma Complementar se aplica a instalação e uso de softwares por padrão e por demanda, nos
ativos de TIC da UFPE.
SUMÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo
Conceitos e Definições
Regras
Disposições gerais
Vigência
Anexos
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Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e de Comunicação

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 63 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

28 DE ABRIL DE 2021

61

Norma Complementar
N05/P01/CTIC/UFPE

Revisão
00

Emissão
06/ABR/21

Folha
2/3

1 OBJETIVO
Esta norma complementar se aplica a instalação e uso de softwares por padrão e por demanda.
2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos desta Norma Complementar são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
2.1 Compartilhamento de arquivos P2P: se refere a aplicativos de troca de arquivos diretamente
entre usuários, tais como BitTorrent, uTorrent, Transmission;
2.2 Hardware: equipamento físico do computador;
2.3 Malware: software destinado a se infiltrar em um computador alheio de forma ilícita, com o
intuito de causar algum dano ou roubo de informações;
2.4 Minerador de criptomoeda: software de validação das transações envolvendo moedas digitais,
tais como bitcoin, litecoin, ethereum;
2.5 Phishing: fraude online, utilizada por criminosos para roubar senhas de banco e demais
informações pessoais;
2.6 Responsável pela TI: O Órgão Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e os
centros que possuírem autogestão de TIC;
2.7 Software: aplicativo de computador/celular/tablet, etc.
3 REGRAS
3.1 Todo software licenciado a ser instalado para uso nos ativos de TIC da UFPE, obrigatoriamente,
devem ter passado por processo de aquisição de software ou aquisição de licença de uso
devidamente regulamentado, ou o software possuir licença open source.
3.2 É proibido instalar softwares não licenciados, ou que não tenham licença open source.
3.3 Não é permitido aos usuários dos recursos de tecnologia da informação e comunicação da UFPE
realizar instalação de software sem a anuência prévia e formal do responsável pela TI da unidade.
Exceto no caso dos usuários que receberam formalmente a permissão de administrador do ativo.
3.4 É proibido desinstalar os softwares instalados pelo responsável pela TI da UFPE.
3.5 É proibida a utilização de programa malicioso, seja ele instalável ou não, com a intenção de
disseminar malwares como vírus e phishing, ou fazer qualquer tipo de ataque a computadores locais
ou de terceiros.
3.6 É proibido instalar ou usar software que impactem drasticamente na performance do
computador, da rede ou que provoquem desgaste antecipado no hardware dos computadores, tais
como mineradores de criptomoedas e aplicativos de compartilhamento de arquivos P2P.
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3.7 É proibida a instalação ou uso de jogos, independentemente da licença utilizada.
3.8 A UFPE poderá auditar os recursos institucionais de tecnologia da informação e comunicação
em uso em suas instalações. A auditoria se restringe à verificação dos itens contidos nas normas de
segurança.
3.9 Exceções a instalação e uso dos softwares citados nos itens anteriores poderão ser feitas caso
haja necessidade para fins de atividades acadêmicas ou de pesquisa, respeitando a legislação vigente
e as restrições adicionais explicitadas em termo de autorização própria.
3.9.1 A solicitação deverá ser feita por servidor da UFPE, responsável pela atividade, à unidade
responsável pela TI.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos, exceções e dúvidas com relação a esta norma devem ser encaminhadas à Central
de Serviços de TIC (CSTIC).
5 VIGÊNCIA
Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.
6 ANEXOS
Não há.
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 07, DE 27 DE ABRIL DE 2021
DESIGNAÇÃO DE VICE-COORDENADOR DE LABORATÓRIO
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
Designar o professor Jeronymo José Libonati, SIAPE nº 1133718, como Vice-Coordenador do Laboratório
de Governança, Risco e Conformidade (LabGRC), em substituição ao professor Fernando Gentil de Souza,
SIAPE nº 2415042.
DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, em 27 de abril de 2021.

ZIONAM EUVECIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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PORTARIA N.º 1614, DE 28 DE ABRIL DE 2021.
RECONDUÇÃO DE COMISSÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e nos termos da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
Reconduzir os servidores MURILO ARTUR ARAUJO DA SILVEIRA – matrícula
SIAPE 1673028 (Presidente), YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA - matrícula SIAPE
1283002 e ANTÔNIO SABINO DE ARAÚJO FILHO, matrícula SIAPE 1133735 para, sob a
presidência do(a) primeiro(a), dar continuidade à Comissão de Sindicância instituída inicialmente
pela Portaria da PROGEPE n.º 4131 publicada no Boletim Oficial da UFPE N.º 137 – especial de
15/12/2020 e reconduzida pela portaria n.º 655 publicada no B.O. UFPE N.º 25 de 24/02/2021, com
a finalidade de apurar os fatos apresentados no Processo n.º 23076.051740/2020-81, nos moldes do
disposto na Lei nº 8.112/90.
(Processo nº. 23076.051740/2020-81)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA N.º 1619, DE 28 DE ABRIL DE 2021.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
e nos termos da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
Designar JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF: 848.425.634-00, SIAPE
1524611, lotada no Departamento de Energia Nuclear, ERINALDO FERREIRA DO CARMO,
CPF: 394.822.004-20, SIAPE: 1817572, lotado no Colégio de Aplicação e MARIANA BRAYNER
CAVALCANTI FREIRE BEZERRA, CPF nº.: 036.384.534-80, SIAPE nº.: 2154686, lotada no
Departamento de Energia Nuclear do Centro de Tecnologia e Geociências, tendo havido a
substituição de Ana Lúcia Felix dos Santos por Mariana Brayner Cavalcanti Freire Bezerra, para,
sob a presidência do(a) primeiro(a), compor a Comissão de Sindicância de natureza acusatória e
contraditória (SINAC), para fins de proceder à apuração dos fatos apresentados no Processo
n.º23076.055777/2020-13, nos moldes do disposto na Lei nº 8.112/90, comissão a qual foi
inicialmente designada pela PORTARIA N.º 1105, DE 22 DE MARÇO DE 2021, publicada no
B.O. UFPE N.º 43 de 24/03/2021.
(Processo nº. 23076.055777/2020-13)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 1275, DE 08 DE ABRIL DE 2021
LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da
Portaria Normativa da PROGEPE Nº 001/2002, de 19 de julho de 2002, publicada no Boletim Oficial desta
UFPE Nº 24 – Especial de 22 de julho de 2002, com fundamento no artigo 86, § 2º da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder licença para atividade política no período de 24/09/2020 a 25/11/2020, à servidora
LIANA CRISTINA DA COSTA CIRNE LINS, matrícula SIAPE nº 1743824, do Quadro de Pessoal desta
Universidade, lotado no Departamento de Direito Público Geral e Processual - CCJ.
(Processo nº 23076.044975/2020-85)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora de Administração de Pessoal
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PORTARIA Nº 1281, DE 08 DE ABRIL DE 2021
LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da
Portaria Normativa da PROGEPE Nº 001/2002, de 19 de julho de 2002, publicada no Boletim Oficial desta
UFPE Nº 24 – Especial de 22 de julho de 2002, com fundamento no artigo 86, § 2º da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder licença para atividade política no período de 17/10/2020 a 25/11/2020, ao servidor
JOSÉ LUIS SIMÕES, matrícula SIAPE nº 1512119, do Quadro de Pessoal desta Universidade, lotado no
Centro de Educação (CE/UFPE).
(Processo nº 23076.035286/2020-79)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora de Administração de Pessoal
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PORTARIA Nº 1282, DE 08 DE ABRIL DE 2021
LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da
Portaria Normativa da PROGEPE Nº 001/2002, de 19 de julho de 2002, publicada no Boletim Oficial desta
UFPE Nº 24 – Especial de 22 de julho de 2002, com fundamento no artigo 86, § 2º da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder licença para atividade política no período de 09/10/2020 a 25/11/2020, à servidora
KATIA MARIA DA SILVA TELLES, matrícula SIAPE nº 1133256, do Quadro de Pessoal desta
Universidade, lotada na Diretoria do Centro de Educação.
(Processo nº 23076.044917/2020-02)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora de Administração de Pessoal
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PORTARIA Nº 1291, DE 09 DE ABRIL DE 2021
LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da
Portaria Normativa da PROGEPE Nº 001/2002, de 19 de julho de 2002, publicada no Boletim Oficial desta
UFPE Nº 24 – Especial de 22 de julho de 2002, com fundamento no artigo 86, § 2º da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder licença para atividade política no período de 17/10/2020 a 25/11/2020, ao servidor
JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO, matrícula SIAPE nº 2293238, do Quadro de Pessoal desta Universidade,
lotado no Núcleo de Formação de Docentes – CAA.
(Processo nº 23076.045049/2020-27)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora de Administração de Pessoal
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PORTARIA Nº 4096, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da
Portaria Normativa da PROGEPE Nº 001/2002, de 19 de julho de 2002, publicada no Boletim Oficial desta
UFPE Nº 24 – Especial de 22 de julho de 2002, com fundamento no artigo 86, § 2º da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder licença para atividade política no período de 08/10/2020 a 25/11/2020, ao servidor
ANDSON NUNES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1675072, do Quadro de Pessoal desta Universidade,
lotado na Escolaridade do CAA.
(Processo nº 23076.045100/2020-08)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora de Administração de Pessoal
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