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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
RESOLUÇÃO Nº 15/2021
Encerra as atividades do Curso de Mestrado
em Patologia
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal de
Pernambuco, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,
CONSIDERANDO:
- que o Curso de Mestrado em Patologia iniciou suas atividades em março de 1973 e foi
descredenciado pelo MEC tendo em vista a última avaliação da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no quatriênio 2013-2016 tendo obtido
conceito 2;
- que no ano de 2019 e até fevereiro de 2020, todos os alunos matriculados no curso
defenderam a dissertação.
RESOLVE:
Art. 1º Encerrar as atividades do Curso de Mestrado em Patologia do Centro de Ciências da
Saúde.
Art. 2º Estabelecer o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a emissão dos diplomas
dos alunos que ainda não tenham sido emitidos, com base na Portaria nº 656/2017 do MEC,
republicada no DOU no dia 27.07.2017, de reconhecimento do curso onde obteve conceito 3.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor em 1º de junho de 2021.
APROVADA NA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2021.

Presidente:

Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
RESOLUÇÃO Nº 16/2021
Cria a Comissão de Convivência Discente, no
âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, e dá outras providências.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal de
Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 16 do Estatuto e o Art. 119 do
Regimento Geral da Universidade, e
CONSIDERANDO:
- o Código de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, datado de 27.2.2019;
- a necessidade de estabelecer a cultura de paz e boa convivência entre os discentes da UFPE,
comunidade acadêmica e outros setores da sociedade;
- a necessidade de estabelecer e promover os direitos e os deveres, bem como qualificar as
faltas disciplinares para os discentes matriculados nos cursos da UFPE em relação à convivência na
comunidade acadêmica;
- que a aplicação desta Resolução adotará como diretrizes norteadoras a ética e a
transparência, com vistas a promover a igualdade e justiça social; o respeito e a solidariedade nas
relações humanas; o desenvolvimento educacional e cultural pleno e integral dos discentes; e a
garantia dos deveres e dos direitos de tratar e ser tratado com dignidade e respeito à individualidade,
livre de qualquer discriminação; e
- as discussões sobre o assunto ocorridas em diversas reuniões do Grupo de Trabalho
instituído para construção desta Resolução.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Comissão de Convivência Discente da UFPE, vinculada à Pró-Reitoria para
Assuntos Estudantis (PROAES), observará os princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos nesta
Resolução, bem como as disposições constitucionais legais e regimentais vigentes.
§1º No trabalho desenvolvido pela Comissão de Convivência Discente da UFPE será
observado o disposto no Estatuto, no Regimento e no Código de Ética da UFPE.
§2º Orientam a Comissão de Convivência Discente da UFPE os princípios de: cultura de paz,
direitos humanos e democracia; respeito à diversidade e combate a todas as formas de intolerância e
discriminação decorrentes de diferenças sociais, etárias, raciais, étnicas, religiosas, de gênero e de
orientação sexual; laicidade, garantida a liberdade religiosa, de credo e não credo.
§3º Para fins desta Resolução, definem-se discentes como integrantes da comunidade
acadêmica em processo de formação na Educação Superior.
Art. 2º Compete à Comissão de Convivência Discente da UFPE:
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I - aprimorar a convivência comunitária na UFPE;
II - zelar pelo cumprimento do Código de Ética da UFPE, no que se refere às normas de
conduta discente;
III - atuar como instância consultiva da comunidade acadêmica no que se refere às normas de
conduta discente;
IV - apurar denúncias em que o discente figure como agente denunciado;
V - instaurar, de ofício ou a requerimento, mediação e/ou processos disciplinares, apurar a
possível infração e sugerir, quando for o caso, a sanção cabível.
Parágrafo único. As demais denúncias devem ser encaminhadas para as instâncias
competentes.
Art. 3º São funções da Comissão de Convivência Discente:
I - promover ações educativas permanentes na direção do aprimoramento da convivência
comunitária na UFPE;
II - recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a
disseminação e formação sobre as questões éticas;
III - divulgar recomendações e notas, caso a matéria em questão demande destaque, assim
como perguntas e respostas sobre matérias abordadas;
IV - orientar e aconselhar sobre a conduta ética do discente, inclusive no relacionamento com
seus pares, servidores e demais cidadãos e no resguardo do patrimônio público;
V - responder às consultas formuladas inerentes à conduta discente;
VI - receber denúncias e representações, identificadas ou anônimas, contra discentes por
suposto descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração;
VII - esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos, nos quais o discente
figure como agente denunciado;
VIII - orientar no que se refere à convivência discente, podendo formular proposições sobre o
assunto, a partir de diversas estratégias;
IX - elaborar sugestões de atos normativos e/ou propostas para eventual alteração dos
referidos atos; e
X - outras atividades correlatas que digam respeito à conduta discente.
Parágrafo único. As estratégias de orientação devem ser deliberadas em reuniões da
Comissão, sendo vedado aos membros da Comissão tomar a iniciativa, individualmente, de
formulação de tais estratégias.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
Seção I
Da Composição
Art. 4º A Comissão de Convivência Discente da UFPE será composta por seis membros
titulares e seis suplentes, indicados por setores da comunidade acadêmica e designados pelo Reitor,
respeitando a seguinte composição:
I - um titular (e respectivo suplente) discente, apresentado pelo Diretório Central de
Estudantes da UFPE;
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II - um titular (e respectivo suplente) discente, apresentado pela Associação Nacional de PósGraduação (ANPG), dentre os discentes da UFPE;
III - três titulares (e respectivos suplentes) docentes, apresentados pela Pró-Reitoria para
Assuntos Estudantis (PROAES), pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e pela Pró-Reitoria
de Pós-Graduação (PROPG), respectivamente;
IV - um titular (e respectivo suplente) Técnico-Administrativo em Educação, apresentado pela
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES).
Parágrafo único. Os membros da Comissão de Convivência Discente da UFPE deverão ser
servidores em efetivo exercício na UFPE.
Art. 5º A Comissão de Convivência Discente poderá ter um(a) Secretário(a), que lhe prestará
apoio técnico e administrativo e que fará a articulação com setores da gestão universitária, bem
como com órgãos de mediação e instituições externas.
Art. 6º Os membros da Comissão de Convivência Discente da UFPE terão mandato de até 03
(três) anos, permitida uma única recondução.
§ 1º Membros discentes não poderão ter mais que 03 (três) anos de ingresso na UFPE.
§ 2º Membros docentes e técnicos que faltem menos de 03 (três) anos para aposentadoria não
poderão compor a Comissão.
§ 3º A substituição dos membros deve ser não coincidente, de modo que o coletivo conte
sempre com pessoas mais experientes na tarefa de integrar a Comissão.
Art. 7º A Presidência e a Vice-Presidência da Comissão de Convivência Discente da UFPE
serão exercidas por membros titulares, eleitos dentre os seus integrantes.
§ 1º A Presidência e a Vice-Presidência da Comissão de Convivência Discente da UFPE serão
exercidas por servidores do quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da
Universidade.
§ 2º O Vice-Presidente substituirá o Presidente da Comissão de Convivência Discente nas
suas ausências e afastamentos justificáveis.
Art. 8º A participação na Comissão de Convivência Discente não ensejará remuneração para
seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço
público.
Art. 9º As atividades exercidas na Comissão de Convivência Discente da UFPE serão
consideradas para pontuação nos processos de progressão e promoção funcional do servidor e,
também, nos Planos e Relatórios Anuais de Atividades Docentes (PAAD/RAAD).
Art. 10. Os servidores técnico-administrativos em educação, membros titulares da Comissão
de Convivência Discente, terão a disponibilidade de 06 a 08 horas semanais de dedicação
direcionada a essa Comissão, mediante comprovação do exercício das funções no âmbito dos
trabalhos da Comissão, com a anuência da chefia imediata.
Art. 11. A participação do discente na Comissão de Convivência Discente da UFPE poderá ter
carga horária considerada como Atividade Complementar, respeitando o Projeto Pedagógico e/ou
Resoluções do Curso de Graduação ao qual o discente estiver vinculado.
Seção II
Do Objeto de Trabalho
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Art. 12. A Comissão de Convivência Discente apreciará denúncias de supostas infrações ao
Código de Ética da UFPE e demais normas de convivência, praticadas por discentes, devidamente
protocoladas.
Art. 13. As denúncias dirigidas à Comissão de Convivência Discente serão apreciadas
conforme organização interna da Comissão.
Art. 14. Todas as denúncias serão apreciadas em reunião da Comissão, que aprovará um
encaminhamento para cada uma delas.
§ 1º Se a questão for distribuída para membros antes da reunião, estes deverão apresentar um
parecer que será apreciado pelo Pleno da Comissão.
§ 2º Se a questão for discutida inicialmente na reunião, um membro deve assumir a tarefa de
Relator do encaminhamento e outro de Revisor do relatório.
Art. 15. As estratégias de apuração das questões apresentadas serão definidas em reunião da
Comissão, sendo vedada a iniciativa individual dos membros.
Art. 16. A apuração das denúncias considerará os diversos procedimentos a serem tomados e
vários possíveis desfechos, devendo as denúncias, de forma geral, seguir o seguinte fluxo:
I - o discente denunciado será ouvido ou oficiado para se manifestar por escrito no prazo de
até 15 (quinze) dias;
II - o denunciante, o eventual representante ou o discente denunciado de praticar o ato, bem
como a Comissão de Convivência Discente, poderão produzir prova documental;
III - a Comissão de Convivência Discente poderá promover as diligências que considerar
necessárias, para apuração da denúncia, assim como solicitar parecer de especialista quando julgar
imprescindível;
IV - a Comissão de Convivência Discente poderá convidar as partes envolvidas a participar de
reunião com entidades de mediação oficiais da UFPE;
V - concluídas as diligências, a Comissão de Convivência Discente oficiará o denunciado para
nova manifestação, no prazo de 03 (três) dias; e
VI - o prazo para conclusão da apuração não deverá exceder 60 (sessenta) dias, contados a
partir da abertura da denúncia.
Art. 17. A apuração de denúncia poderá ter os seguintes desfechos:
I - arquivamento do processo, diante da conclusão de improcedência da denúncia;
II - homologação de acordo construído durante o processo, envolvendo as partes;
III - aplicação de uma sanção, com anotação em Histórico Escolar, devidamente comunicada
ao/à denunciado/a e à coordenação do curso a que está vinculado/a, para os registros pertinentes.
Seção III
Da Constituição das Sanções
Art. 18. Constituem sanções disciplinares aplicáveis aos membros do Corpo Discente da
UFPE:
I - advertência verbal;
II - advertência escrita;
III - reparação de danos;
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IV - suspensão, implicando no afastamento do discente de todas as atividades universitárias,
por um período superior a 10 (dez) dias e inferior ou igual a 30 (trinta) dias;
V - suspensão, implicando no afastamento do discente de todas as atividades universitárias,
por um semestre letivo;
VI - desligamento.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos de II a IV, o relatório contendo a indicação da sanção
a ser aplicada será encaminhado ao Diretor do Centro Acadêmico para deliberação quanto ao seu
cumprimento.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos V e VI, o relatório contendo a indicação da sanção a
ser aplicada será encaminhado ao Reitor para deliberação quanto ao seu cumprimento.
§ 3º A advertência verbal será registrada apenas em ata elaborada pela Comissão de
Convivência Discente.
§ 4º As demais sanções serão anotadas no registro individual do discente.
§ 5º Após o recebimento do relatório final da comissão a autoridade competente terá o prazo
de 60 (sessenta) dias para aplicar a sanção, sob pena de preclusão, sendo-lhe facultado dentro desse
prazo ouvir a procuradoria jurídica.
Seção IV
Da Dinâmica dos Trabalhos
Art. 19. As reuniões da Comissão de Convivência Discente ocorrerão, em caráter ordinário,
mensalmente, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa de qualquer de seus
membros.
§1º O quórum de reunião será de dois terços de seus membros.
§2º A pauta das reuniões da Comissão de Convivência Discente será composta a partir de
sugestões de qualquer de seus membros ou por iniciativa do(a) Secretário(a), admitindo-se no início
de cada reunião a inclusão de novos assuntos na pauta.
Art. 20. As deliberações da Comissão de Convivência Discente da UFPE serão tomadas por
voto da maioria de seus membros.
Parágrafo único. Assuntos específicos e urgentes poderão ser objeto de deliberação mediante
comunicação entre os membros da Comissão de Convivência Discente.
Art. 21. As matérias examinadas nas reuniões da Comissão de Convivência Discente são
consideradas de caráter sigiloso até sua deliberação final, quando a Comissão de Convivência
Discente deverá decidir sua forma de encaminhamento.
Art. 22. Poderão participar como convidadas/os, em reuniões da Comissão de Convivência
Discente, sem direito a voto, pessoas de outros setores da rotina universitária, com objetivo de
auxiliar na abordagem de questões objeto de atenção da Comissão.
Parágrafo Único. Membros da Comissão de Ética da UFPE poderão ser convidados/as a
participar das reuniões da Comissão de Convivência Discente, visando harmonizar o funcionamento
de ambas as Comissões, em especial no início dos trabalhos da Comissão de Convivência Discente
ou em momentos de abordagem de novas situações.
Art. 23. A Comissão de Convivência Discente elaborará, anualmente, Plano de Trabalho e
Relatório de Atividades contemplando suas principais ações, metas, indicadores, incluindo
apreciação crítica das condições e/ou necessidades para execução de suas tarefas.
Seção V
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Das Atribuições dos Membros
Art. 24. Ao Presidente da Comissão de Convivência Discente compete:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações;
III - orientar e supervisionar os trabalhos da Secretaria;
IV - tomar os votos e proclamar os resultados;
V - autorizar a presença nas reuniões de pessoas que, por si ou por entidades que representem,
possam contribuir para os trabalhos da Comissão;
VI - determinar os registros de seus atos enquanto membro da Comissão;
VII - determinar ao Secretário(a), ouvida a Comissão de Convivência Discente, a instauração
de processos de apuração de ato praticado por discente, a execução de diligências e a expedição de
comunicados à autoridade pública para que se manifeste em relação aos atos objetos da denúncia;
quais sejam: desrespeito à comunidade acadêmica, à pessoas de outros setores da sociedade
presentes na universidade e ao patrimônio público da UFPE; e
VIII - aprovar parecer em casos de urgência, ad referendum da Comissão de Convivência
Discente.
Art. 25. Aos membros da Comissão de Convivência Discente compete:
I - examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo pareceres;
II - pedir vista de matéria em deliberação pela Comissão de Convivência Discente;
III - solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão; e
IV - representar a Comissão de Convivência Discente em atos públicos, por delegação de seu
Presidente.
Art. 26. Ao Secretário compete:
I - organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à Comissão de Convivência
Discente;
II - secretariar as reuniões da Comissão de Convivência Discente;
III - proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas;
IV - dar apoio à Comissão de Convivência Discente e aos seus integrantes no cumprimento
das atividades que lhes sejam próprias;
V - instruir as matérias submetidas à deliberação;
VI - providenciar, previamente, a instrução de matéria para deliberação pela Comissão de
Convivência Discente, nos casos em que houver necessidade, parecer sobre a legalidade de ato a ser
por ela baixado;
VII - desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres como subsídios ao
processo de tomada de decisão da Comissão de Convivência Discente;
VIII - solicitar às autoridades informações e subsídios para instruir assunto sob apreciação da
Comissão de Convivência Discente;
IX - tomar as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução, bem
como outras determinadas pelo Presidente da Comissão, no exercício de suas atribuições; e
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X - manter sigilo sobre as questões abordadas na Comissão não podendo se manifestar
publicamente sobre qualquer matéria tratada anteriormente ou em apreciação e/ou apuração.
Art. 27. Todos os membros da Comissão de Convivência Discente deverão:
I - apresentar e manter arquivadas na Secretaria as declarações por eles prestadas, sobre
questões da Comissão;
II - justificar eventual impossibilidade de comparecer às reuniões;
III - manter sigilo sobre as questões abordadas na Comissão não podendo se manifestar
publicamente sobre qualquer matéria tratada anteriormente ou em apreciação e/ou apuração; e
IV - informar à Comissão sobre eventuais conflitos de interesses, efetivos ou potenciais, que
possam surgir em função do exercício das atividades profissionais ou estudantis no
acompanhamento de questões objeto de atenção da Comissão; e
V - declarar-se suspeito ou impedido de atuar em processo nas hipóteses de:
a) interesse direto ou indireto na matéria;
b) se tratar de cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
c) litígio judicial ou administrativo com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. Os casos omissos nesta Resolução serão tratados pela Comissão e pela Pró-Reitoria
para Assuntos Estudantis (PROAES).
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor em 1º de junho de 2021.
APROVADA NA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2021.

Presidente:

Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
RESOLUÇÃO Nº 17/2021
Institui política de ações afirmativas na pósgraduação stricto sensu da Universidade
Federal de Pernambuco.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal de
Pernambuco, no uso da sua atribuição conferida pelo Art. 16, e
CONSIDERANDO:
- o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, de acordo com o qual, ações afirmativas
são programas e medidas especiais para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades;
- a Lei nº 8.112/1990; a Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016, e
regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, alterado pelo Decreto nº 9.034/2017, que refere às
instituições federais de educação poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas,
instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade;
- que o Supremo Tribunal Federal declarou, em 2012, a Constitucionalidade das Políticas de
Ações Afirmativas;
- a Lei nº 12.990/2014, que reserva às pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no
âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;
- a Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e promoções dos direitos de lésbicas, gays, travestis e transexuais – CNCD/LGBT,
que estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas
travestis e transexuais e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em
diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino;
- a Portaria nº 13/2016/MEC que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pósgraduação, como inclusão de pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e com deficiência nos
programas de pós-graduação nos níveis de Mestrado e Doutorado; e
- as ações de inclusão, por meio de política de ações afirmativas na UFPE respeitando as
diferenças e a diversidade, reconhecendo as desigualdades dos grupos de que trata a resolução,
ampliando oportunidades para o ingresso e a permanência em cursos de Pós-graduação stricto
sensu;
RESOLVE:
Art. 1º Todos os cursos de pós-graduação (PPGs) stricto sensu da UFPE adotarão políticas de
ações afirmativas que respeitem as diferenças e a diversidade, reconheçam as desigualdades sociais
e raciais, e ampliem oportunidades para a inclusão, no seu corpo discente, de pessoas negras (pretas
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e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com
deficiência.
§1º Esta resolução não se aplica necessariamente aos PPGs em rede, em associação,
multicêntricos, profissionais e nas modalidades Minter e Dinter.
§2º Aplicam-se aos discentes de ações afirmativas, as mesmas normas aplicadas aos demais
estudantes do PPG no que se refere ao desenvolvimento de suas atividades conforme o disposto no
respectivo Regimento Interno do PPG e de acordo com a Resolução nº 19/2020, do CEPE.
CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS E DO INGRESSO NOS PROGRAMAS
Art. 2º Consideram-se pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência, aquelas que se autodeclararem como tal
em documento anexo a esta resolução.
§ 1º As pessoas com deficiência deverão também apresentar laudo emitido por um médico
especialista na área da deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.
§ 2º As pessoas com deficiência auditiva ou visual, deverão apresentar os seguintes
documentos:
I - exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6
(seis) meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações;
II - exame oftalmológico em que constem a acuidade visual, realizado nos últimos 6 (seis)
meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações.
§ 3º O PPG deverá solicitar à UFPE as condições adequadas para participação de pessoas com
deficiência, no acesso e na permanência, de acordo com a Lei nº 13.146/2015, do Decreto nº
10.645/2021 e em conformidade com as demandas específicas notificadas pelo(a) candidato(a) em
tempo hábil.
§ 4º Os(as) candidatos(as) indígenas também deverão apresentar a cópia de uma Declaração
pessoal de pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de
grupo e/ou associações de indígenas quando se tratar de candidatos(as) em contexto urbano.
§ 5º Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração
de pertencimento assinada por liderança local.
§ 6º As pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente
pela comissão de heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o critério fenotípico para
a aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a).
Art. 3º É obrigatório no ato da inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo I pelos
candidatos que se autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
Art. 4º O processo seletivo dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu será regido por
edital específico, segundo os termos da Resolução nº 19/2020, do CEPE, devendo este definir
critérios específicos para o ingresso dos discentes no âmbito das ações afirmativas considerando as
especificidades das áreas do conhecimento e as linhas de pesquisa.
Art. 5º O número de vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) deverá ser informado no edital,
considerando um mínimo de trinta por cento (30%) do total das vagas ofertadas, sendo uma das
vagas reservadas, obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
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§ 1º Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência poderão, no ato de
inscrição, fazer a opção por concorrer às vagas de ações afirmativas, sendo classificados(as) no
resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência quanto na classificação de vagas
de ações afirmativas.
§ 2º Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência
aprovado em vaga de ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a)
posteriormente classificado(a) e aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações
afirmativas.
§ 3º Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que
também sejam aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de
ampla concorrência, permitindo assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações
afirmativas, se aprovados(as) no processo seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
§ 4º Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência
aprovados e em número suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando
inclusive a lista de espera, as vagas remanescentes poderão ser revertidas para a ampla
concorrência.
§ 5º Nos casos em que houver mais candidatos(as) aprovados(as) do que o número de vagas
previstas no caput, ocupará a vaga aquele(a) que obtiver maior pontuação, de acordo com os
critérios definidos pelo edital de seleção do PPG.
Art. 6º No caso de processos seletivos nos quais o(a) candidato(a) concorra(m) às vagas em
áreas de concentração, linhas de pesquisa ou temáticas de pesquisa, o edital de seleção deverá
prever a forma de distribuição das vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
Art. 7º A implementação das vagas reservadas pela presente política não deve gerar vagas
suplementares, ficando estabelecido como teto as definidas pelo edital.
CAPÍTULO II
DAS AÇÕES PARA PERMANÊNCIA NOS PROGRAMAS
Art. 8º A Comissão de Bolsas do PPG deve definir critérios para contemplar os pósgraduandos que ocuparam as vagas para pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência, seguindo as normas dos
órgãos de fomento e de acompanhamento e avaliação.
Art. 9º Os coordenadores dos PPGs, em conjunto com a Pró-reitoria de Pós-Graduação
(PROPG), poderão definir ações complementares que auxiliem na permanência dos discentes,
assegurando acessibilidade e realizando um acompanhamento contínuo de todas as atividades
realizadas no programa.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG)
da UFPE.
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor em 1º de junho de 2021.
APROVADA NA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2021.

Presidente:

Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 2010, DE 24 DE MAIO DE 2021.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para compor, por 12 (doze) meses, a Comissão
Permanente de Licitação - CPL, em substituição à Portaria n.º 2.528, de 09 de julho de 2019:

- MARÍLIA SOBRAL DE ALMEIDA, SIAPE nº 1963121 (PRESIDENTE);
- ANA PAULA PEREIRA PRADO, SIAPE nº 1916385;
- CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA, SIAPE nº 1916730;
- ÉRIKA ELOENIA DOS SANTOS DA SILVA, SIAPE nº 1856412;
- JACQUELINE NUNES CAVALCANTE, SIAPE nº 1761044;
- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA, SIAPE nº 1783798;
- MARÍLIA BATISTA DE LIMA PEQUENO, SIAPE nº 1650594;
- RAÍSSA MARÇAL DE BARROS FERREIRA, SIAPE nº 2394609;
- RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE, SIAPE nº 1731717;
- SÉRGIO MARCELO ARAÚJO BARROS DE OLIVEIRA, SIAPE nº 1506561;
- LUCIANA CRUZ DE FREITAS, SIAPE 1160301;
- ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA, SIAPE 1939336;
Nas faltas ou impedimentos do(a) PRESIDENTE, este(a) poderá ser substituído(a) por qualquer
membro desta Comissão.
Processo n.º 23076.040679/2021-62
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 2016, DE 25 DE MAIO DE 2021.
DESIGNAÇÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar, a partir de 03.05.2021 a servidora CARLA EMANUELE MEIRA
MARANHÃO GONDIM RIBEIRO BATISTA, matrícula SIAPE n.º 1784878, OUVIDORA
GERAL, para atuar como Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação –
LAI, no âmbito da UFPE, nos termos da Portaria Normativa nº 02, de 27/01/2021 e, atuar como
Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (LGPD) e da Instrução Normativa SGD/ME nº 117, de 19 de novembro de 2020.
Processo nº 23076.042812/2021-89

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 1990, DE 21 DE MAIO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para compor grupo de trabalho que
irá realizar o cadastramento dos substitutos eventuais para todos os cargos de chefia da
UFPE. Em atendimento aos comunicas nº 563200 e nº 563041 de 2021, que orientam o pagamento
de substituições de forma manual, via movimentação financeira on-line, até que o ajuste sistêmico
seja concluído na rotina de cadastro do módulo de função no SIAPE.
ICLEYBSON JOAO DE LIMA, SIAPE: 1937649
MARCELO ROBSON CIPRIANO, SIAPE: 1132243
MARCELO CARLOS CHAVES, SIAPE: 3122287
MARCOS PAULO FERREIRA PEREIRA, SIAPE: 1984873
VERUSKA GONÇALVES SOARES, SIAPE: 1509158
WAGNER ROCHA GOMES, SIAPE: 1546794
Processo n.º 23076.040011/2021-56

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 1997, DE 21 DE MAIO DE 2021.
REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Revogar a portaria n.º 4.908 de 03 de dezembro de 2019, que designou servidores para compor a
equipe integrante do Cinema da UFPE.
Processo n.º 23076.041969/2021-55

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 2009, DE 24 DE MAIO DE 2021.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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 : 036.384.534-80, SIAPE : 2154686, lotada no
Departamento de Energia Nuclear do Centro de Tecnologia e Geociências, para, sob a presidência
do(a) primeiro(a), recompor a Comissão de Sindicância de natureza acusatória e contraditória
(SINAC), por mais 30 (trinta) dias, 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 623, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, B.O. UFPE
N.º 23 de 19/02/2021, sendo registrada a alteração de membros através da PORTARIA N.º 1105,
DE 22 DE MARÇO DE 2021, publicada no B.O. UFPE N.º 43 de 24/03/2021 e da PORTARIA N.º
1619, DE 28 DE ABRIL DE 2021, publicada no B.O. UFPE N.º 63 de 28/04/2021.
(Processo nº. 23076.055777/2020-13)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA N.º 2012, DE 24 DE MAIO DE 2021.
AFASTAMENTO PREVENTIVO
O REITOR 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:
Afastar preventivamente do exercício do cargo, contando-se a partir de 09 de abril
de 2021, data em que foi publicada a portaria n.º 1273 no Boletim Oficial da UFPE de n.º 52, pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, o professor CARLOS DE VASCONCELOS DUTRA JUNIOR,
Siape n.º 1131191, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do Centro de Tecnologia e
Geociências da UFPE, retificando-se, assim, a lotação informada na portaria anterior para estar de
acordo com o Regimento Interno do CTG que passou a vigorar em 03 de maio de 2021, ressaltandose que não haverá prejuízo da remuneração, com base no art. 147 da Lei nº 8.112/90, visando
efetivar a decisão contida no despacho do Magnífico Reitor da UFPE, o Prof. Alfredo Macedo
Gomes, datada de 26 de março de 2021, exarada nos autos deste processo.
Processo n.º 23076.025240/2021-09
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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Afastamento para Estudo, Congresso e Similares
SIAPE

NOME

2283033 ANA PAULA DE LIMA FERREIRA
3207287 ARTUR ALBUQUERQUE SANTOS
3207287 ARTUR ALBUQUERQUE SANTOS
CARLOS HENRIQUE LOPES
1134695
FALCAO
CLAUDIO ROBERTO VELOSO DA
1855024
COSTA
1128560 EDVALDO RAMOS DA SILVA
ELBA LUCIA CAVALCANTI DE
1211746
AMORIM
ILKA AQUINO DE OLIVEIRA
1542791
PERUSSO
1132098 JORGE DE OLIVEIRA GOMES
1132098 JORGE DE OLIVEIRA GOMES
LUIS AUGUSTO DA VEIGA
2314914
PESSOA REIS
1859547
MARLI BATISTA FIDELIS
3192389 ORLANDO SANTANA DA SILVA
3192389 ORLANDO SANTANA DA SILVA
3192389 ORLANDO SANTANA DA SILVA
3091544
PEDRO IVO SIMOES
ROBERTA JAPIASSU DE BARROS
2898077
LEAL
1900364
SHIRLEY LIMA CAMPOS

INÍCIO

TÉRMINO

CIDADE

EST.

23/04/2021

23/04/2021

Caruaru

PE

031211/2021-06

04/05/2021
07/05/2021

04/05/2021
07/05/2021

Natal
Caruaru

RN
PE

033825/2021-44
036121/2021-35

07/06/2021

08/06/2021

Brasília

DF

038598/2021-86

22/09/2020
06/04/2021
06/04/2021

24/09/2020
06/04/2021
06/04/2021

PE
PE
PE

050002/2020-59
027269/2021-31
027269/2021-31

07/10/2020
15/05/2020
28/04/2021
06/04/2021
25/03/2021
10/05/2021

18/10/2020
14/05/2021
28/04/2021
06/04/2021
25/03/2021
18/05/2021

Recife
Caruaru
Caruaru
Rio de
Janeiro
Salvador
Caruaru
Caruaru
Caruaru
Água Branca

RJ
BA
PE
PE
PE
AL

055837/2020-42
027113/2020-75
033591/2021-57
027406/2021-18
024858/2021-41
035281/2021-17

07/05/2021
15/03/2021

07/05/2021
19/03/2021

Caruaru
Natal

PE
RN

037172/2021-79
021200/2021-61

21/02/2021
06/04/2021
06/04/2021

28/02/2021
06/04/2021
06/04/2021

São Paulo
Caruaru
Caruaru
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
CURSO DE MESTRADO E DOUTROTADO
(Aprovado em reunião do Colegiado em 20/05/2021)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço
eletrônico http://www.propesq.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo para Admissão - Ano letivo
2021.2 ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, para os níveis de mestrado
e doutorado:
1 - DA INSCRIÇÃO:
1.1 - Para os Cursos de Mestrado e Doutorado exige-se que a graduação no Brasil seja reconhecida pelo
MEC, na área de Ciências Biológicas, ou áreas afins.
1.2 aceite final de artigo em revista com percentil 50 ou
.
1.3 - A inscrição se realizará exclusivamente por via eletrônica, através do envio da documentação
escaneada, numerada e organizada em arquivo único em PDF conforme item 2.1 e 2.2, para o email
ppgba@ufpe.br, entre os dias 1 e 30 de junho de 2021. O horário limite para submissão das inscrições
por e-mail no dia 30 de junho, será às 12h (doze horas), horário de Brasília, não sendo aceitas inscrições
submetidas após este horário. O candidato deve esperar resposta de recebimento do email para considerar
a submissão de inscrição como efetivada.
1.4 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecida para a inscrição por email, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título, após o período de inscrição.
2 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E ADMISSÃO:
2.1 – Documentação exigida para a inscrição na seleção de Mestrado e Doutorado:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I
b) Cópias do documento oficial de identificação com foto, CPF, Título de Eleitor; certidão de quitação
eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ou no cartório eleitoral); Não
serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa eleitoral. Caso a emissão da
certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o documento poderá ser obtido em
qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro.
Cópias impressas desses documentos também deverão ser entregues na secretaria em caso de aprovação
no processo seletivo.
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecido pelo MEC e se pertinente,
do curso de mestrado reconhecido pela CAPES/MEC.
e) Cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação e se pertinente, do curso de Mestrado.
f) Curriculum Vitae conforme modelo no Anexo II para mestrado e Anexo III para doutorado. O
Curriculum Vitae deve ser acompanhado de documentos comprobatórios. A documentação
comprobatória deve ser escaneada e ter numeração evidente correspondente ao item listado no
Curriculum Vitae. Documentos com numeração inconsistente ou com a digitalização fora de foco não
serão considerados.
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser paga na
forma estabelecida no Anexo II. Em atendimento à Resolução nº 03/2016 do Conselho de
Administração da UFPE, ficam isentos da referida taxa: alunos regularmente matriculados na UFPE
que comprovem ser concluintes de curso de graduação ou de mestrado; Candidatos inscritos no Cadastro
Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de família de baixa renda, nos termos
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do Decreto nº 6.136/2007; servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes);
professores substitutos.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado e Doutorado deverão
fornecer:
a) Resumo técnico do anteprojeto com até 2000 caracteres incluindo espaços.
b) Anteprojeto de Pesquisa de Dissertação ou Tese enquadrado dentro das linhas de pesquisa do
programa e formatados conforme descrito nos itens 3.1.3.3.
2.3 – Disponibilidade de vagas do PPGBA. As linhas de pesquisa dos respectivos docentes encontram-se
no site do programa: https://www.ufpe.br/ppgba/corpo-docente.
DOCENTES COM VAGAS

MESTRADO

DOUTORADO

0
1
1
2
1
2
1
2
0
2

1
0
1
2
2
0
1
0
1
2

André Morgado Esteves
Débora Barbosa de Lima
Enrico Bernard
Giovanni Amadeu Paiva dos Santos
João Lucas Leão Feitosa
Luciana Iannuzzi
Leandro Manzoni Vieira
José Roberto Botelho de Souza
Paulo Jorge Parreira Santos
Simão Dias de Vasconcelos Filho

2.4 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação ou da Modalidade Tecnológica obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com
autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo 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.
2.5 - 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. Para realizar a inscrição condicionada, fazse necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou
de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada
pelo coordenador do curso. 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 (quando se aplicar), até a data de realização da matrícula.
2.6 – Não serão admitidas matrículas de candidatos que tenham ainda algum vínculo com o Mestrado do
PPGBA/UFPE.
2.7 - Caso o candidato tenha sido aprovado dentro do número de vagas do presente edital e não efetue a
matrícula no prazo estabelecido no cronograma, fica assegurada a possibilidade de solicitar a matrícula no
prazo de até 12 meses, contados a partir da publicação do resultado final da seleção no Boletim Oficial da
UFPE, e respeitando o calendário de matrículas complementares estabelecido pela pró-reitoria
responsável na UFPE. Essa matrícula está condicionada à viabilidade de execução do projeto no
momento da solicitação fora de prazo (disponibilidade de espaço laboratorial e recursos para realização
do projeto proposto).
3 - DO EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO:
O processo seletivo será procedido de forma integralmente remota, por Comissão de Seleção e Admissão,
formada por cinco docentes, dos quais três são membros titulares (sendo dois docentes credenciados no
PPGBA e um docente externo ao PPGBA) e dois são membros suplentes (sendo um docente credenciado
no PPGBA e um outro docente externo ao PPGBA), designados pelo Colegiado do PPGBA. A seleção
constará das seguintes etapas:

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 80 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 54

25 DE MAIO DE 2021

19

ETAPAS
DO
DOUTORADO

PROCESSO

SELETIVO

MESTRADO

Inscrições
Homologação das inscrições
Período de recurso da Homologação
Apresentação do cronograma da Etapa 1 readequado ao número de
candidatos inscritos
Etapa 1* - Análise e defesa do Anteprojeto de Pesquisa

E

DATA/HORÁRIO
01/06/2021 – 30/06/2021 (até às
12h)
01/07/2021 (até às 20h)
02/07/2021 – 06/07/2021(até às
20h)
07/07/2021 (até às 12h)
12-14/07/2021 (de 8 às 20h)

Resultado da Etapa 1

15/07/2021 (até às 20h)

Período de recurso da Etapa 1
Etapa 2* - Análise de Curriculum Vitae

16-20/07/2021 (até às 20h)

Resultado da Etapa 2 e do Resultado Final

22/07/2021 (até às 16h)

Período de recurso da etapa 2 e do Resultado Final - – exclusivamente
presencial na secretaria do PPGBA
Matrícula

23 - 27/07/2021 (até às 16h)

Início das aulas

21/07/2021 (8 às 20h)

2021.2 Conforme calendário
Específico – SIGA A-PROPG
2021.2 Conforme definido pelo
curso após a matrícula

* As datas das etapas podem ser modificadas em virtude da quantidade de candidatos inscritos no
3.1. Etapas
3.1.1. Etapa 1 - Análise e Defesa do Anteprojeto de Pesquisa (eliminatória – peso 0)
Esta etapa ocorrerá integralmente de maneira remota síncrona pelo software Google Meet, plataforma
utilizada oficialmente pela UFPE. Para tanto, o candidato deve disponibilizar em sua ficha de inscrição
um email pessoal cadastrado no gmail. A comissão divulgará os dias e horários das arguições, bem
como respectivos códigos de acesso ao Google Meet no cronograma atualizado no dia 07/07/2021. Os
candidatos devem estar à disposição da comissão no dia e turno marcados no cronograma. O
PPGBA/UFPE não se responsabiliza por eventuais problemas de conexão.
3.1.1.1. Nível Mestrado: A análise e defesa de anteprojeto de pesquisa de dissertação de mestrado possui
caráter eliminatório com nota mínima de sete (7,0). O candidato será arguido pela Comissão de Seleção
sobre o anteprojeto de pesquisa da sua Dissertação.
3.1.1.2. Nível Doutorado: A análise e defesa do anteprojeto de pesquisa de tese de doutorado, possui
caráter eliminatório com nota mínima de sete (7,0). O candidato apresentará o anteprojeto de pesquisa de
sua tese em até 10 minutos, e será arguido pela Comissão de Seleção.
3.1.1.3. Formatação do resumo e do anteprojeto de pesquisa:
O PPGBA/UFPE recomenda que os candidatos verifiquem os docentes cadastrados no programa com
vagas disponíveis para orientação (item 2.3) e que consultem os mesmos para elaboração dos projetos que
devem ter sua viabilidade dentro da infraestrutura fornecida pelos docentes.
O candidato deve apresentar um resumo técnico com até 2000 caracteres (incluindo espaços). Esta folha
deve conter o título do anteprojeto, o nome do candidato, o resumo técnico e de 3 a 5 palavras-chave.
Deve-se usar a mesma formatação de fonte, margens e espaçamento detalhada abaixo para o anteprojeto.
O anteprojeto de pesquisa, obrigatoriamente inserido dentro das linhas de pesquisa no PPGBA, deverá
conter quatro páginas (não há necessidade de capa); ser formatado em A4, margem superior 1,5 cm,
inferior 2,5 cm, esquerda e direita 2,0 cm; espaçamento 0pt (antes), 6pt (depois) e simples (entre linhas),
fonte dos subtítulos e títulos em Arial 12, negrito e alinhamento à esquerda; fonte do corpo do texto em
Arial 10, não negrito e alinhamento justificado. O anteprojeto deve seguir roteiro abaixo:
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ROTEIRO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA
1. Título
2. Introdução
3. Objetivos geral e específicos
4. Justificativa e critérios para priorização do estudo (incluir, por exemplo, relação com políticas públicas de
impacto social e ambiental como planos de ação nacional e estadual, resoluções estaduais e nacionais, portarias
estaduais e nacionais, etc; interiorização da pesquisa; parcerias com instituições de ensino não situadas no
interior, mas sem cursos de pós-graduação na área do projeto; etc)
5. Metodologia
6. Resultados esperados
7. Cronograma de execução
8. Referências
Os critérios para análise e defesa do anteprojeto de pesquisa e da arguição dos candidatos serão:
CRITÉRIOS
a) Clareza e consistência na redação
b) Definição clara dos objetivos
c) Justificativa, viabilidade* e adequação** da pesquisa proposta
d) Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico do candidato

Valor por critério
10%
20%
40%
30%

*Viabilidade técnica, metodológica e temporal
**Adequação ao nível proposto (mestrado ou doutorado)
3.1.2. Etapa 2 – Avaliação de Curriculum vitae (Classificatória – peso 1)
Serão avaliados os itens comprovados conforme as Tabelas a seguir dependendo do nível do candidato.
Não serão considerados documentos fora da ordem da tabela ou não comprovados. A nota total do
currículo não pode exceder o limite máximo de 10 pontos. Mas no caso de empate, será considerada a
pontuação bruta para desempate. Persistindo o empate, serão comparados individualmente cada um dos
itens das tabelas abaixo até que os candidatos estejam desempatados, seguindo a seguinte ordem:
Mestrado: Itens 7, 9, 11; Doutorado: 8, 10, 12. Caso o empate ainda persista, ficará melhor colocado o
candidato com maior idade.
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Tabela de pontuação do Curriculum vitae para nível Mestrado
ITENS PONTUADOS

PONTO
POR
ITEM
VÁLIDO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1

Rendimento Acadêmico no Histórico Escolar igual ou superior a 7,5

1,0

1,0

2

Estágio em Zoologia sem bolsa (por ano ou proporcional)

0,3

0,9

3

Participação em programas institucionais ou de agências de fomento de
IC, PET, DTI, de Extensão em Ciências Biológicas (por ano ou
proporcional)

0,5

1,5

4

Monitoria (por semestre)

0,2

1,0

5

Resumo em congresso

0,2

1,0

6

Trabalho completo publicado em congresso

0,5

1,0

7

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

3,0

(ilimitado)

8

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

1,5

4,5

9

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9 37,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

2,0

(ilimitado)

10

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9
- 37,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de
correspondência

1,0

3,0

11

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 –
12,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

1,0

(ilimitado)

12

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 –
12,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de
correspondência

0,5

1,5

13

Artigo completo publicado em revistas não indexadas no Scopus ou
JCR ou com percentil inferior a 12,5% (Scopus/JCR); Organização e/ou
autoria de livros c/ ISBN; Capítulos de livros c/ ISBN

0,2

1,0

14

Curso concluído de curta duração em Biologia/áreas afins (< 60 h)

0,1

1,0

15

Curso concluído de média duração em Biologia/áreas afins (60-119h)

0,2

1,0

16

Curso concluído de longa duração em Biologia ou áreas afins (> 120h)

0,3

1,0

17

Curso concluído de Especialização em Ciências Biológicas ou áreas
afins (360h ou mais)

1,0

1,0

18

Experiência com vínculo empregatício na área de ensino, pesquisa e
consultoria em Biologia/Ecologia/Zoologia e áreas afins (por ano ou
proporcional)

1,0

1,0

19

Participação em comissão organizadora de eventos na área de Biologia

0,2

1,0

20

Prêmio/menção honrosa/Palestra ministrada na área de Biologia

0,2

1,0
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* Não serão consideradas declarações fornecidas pelos professores das disciplinas ou orientadores.
Apenas os documentos (declaração ou certificado) emitidos pelas Chefias ou Coordenações da
Instituição.
** Será sempre considerado o maior percentil obtidos pela revista nas duas bases de dados (Scopus e
JCR), obtidos em https://www.scopus.com/sources e Incities Journal Citation Reports (Acesso na
Universidade ou logado no CAFe - Periódicos CAPES)
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Tabela de pontuação do Curriculum vitae para nível Doutorado
ITENS PONTUADOS

PONTO
POR
ITEM
VÁLIDO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1

Estágio em Zoologia (por ano ou proporcional) *

0,2

0,6

2

Participação em programas institucionais ou de agências de fomento
de IC, PET, DTI, de Extensão em Ciências Biológicas (por ano ou
proporcional) **

0,5

1,0

3

Mestrado em Zoologia ou áreas afins

3,0

3,0

4

Mestrando em Zoologia ou áreas afins (com declaração de provável
concluinte no semestre vigente)

1,5

1,5

5

Monitoria (por semestre) *

0,1

0,3

6

Resumo em congresso

0,1

0,5

7

Trabalho completo publicado em congresso,

0,2

0,6

8

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

3,0

(ilimitado)

9

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

1,5

4,5

10

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9
- 37,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de
correspondência

2,0

(ilimitado)

11

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9
- 37,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de
correspondência

1,0

3,0

12

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4
– 12,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de
correspondência

0,5

1,5

13

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4
– 12,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de
correspondência

0,2

1,0

14

Artigo completo publicado em revistas não indexadas no Scopus ou
JCR ou com percentil inferior a 12,5% (Scopus/JCR); Organização
e/ou autoria de livros c/ ISBN; Capítulos de livros c/ ISBN

0,2

0,6

15

Curso concluído de longa duração em Biologia ou áreas afins (> 120h)

0,3

0,9

16

Curso concluído de Especialização em Ciências Biológicas ou áreas
afins (360h ou mais)

1,0

1,0

17

Experiência com vínculo empregatício na área de ensino, pesquisa e
consultoria em Biologia/Ecologia/ Zoologia e áreas afins (por ano ou
proporcional) *

1,0

1,0

18

Participação em comissão organizadora de eventos na área de Biologia

0,2

0,6
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19

Prêmio/menção honrosa/Palestra ministrada na área de Biologia

0,2

1,0

* Não serão consideradas declarações fornecidas pelos professores das disciplinas ou orientadores.
Apenas os documentos (declaração ou certificado) emitidos pelas Chefias ou Coordenações da
Instituição.
** Será sempre considerado o maior percentil obtidos pela revista nas duas bases de dados (Scopus e
JCR), obtidos em https://www.scopus.com/sources e Incities Journal Citation Reports (Acesso na
Universidade ou logado no CAFe - Periódicos CAPES).
4- DOS RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E BOLSAS
4.1 – O resultado do processo seletivo seguirá a classificação obtida na etapa 2 (Avaliação de Curriculum
vitae), sendo considerados aprovados, em ordem decrescente obedecendo número de vagas. As notas
atribuídas aos candidatos nas avaliações no processo seletivo serão fundamentadas por cada membro da
Comissão de Seleção e Admissão.
4.2 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e
disponibilizado no site do programa (http://www.ufpe.br/ppgba).
4.3 - A admissão ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal dependerá, além da aprovação, da
classificação do candidato em número correspondente à quantidade de vagas oferecidas. A quantidade de
orientandos por docentes do programa segue as exigências regimentais atuais do PPGBA.
4.4 – A classificação do presente processo seletivo tem como finalidade exclusivamente a aprovação dos
candidatos dentro do número de vagas disponibilizadas no presente edital.
4.5 – A distribuição das bolsas do curso (CAPES e CNPq) ocorrerá em edital próprio do PPGBA,
destinado aos candidatos aprovados ou discentes matriculados no curso.
4.6 – A aprovação no presente edital de seleção e matrícula não obriga ao PPGBA a concessão de
bolsas. A disponibilidade e/ou solicitação de bolsas fora cotas do curso será de inteira
responsabilidade do potencial orientador, seja através de cotas individuais de projetos ou dos
Editais de Órgãos de Fomento.
5 – RECURSOS
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, podendo o candidato solicitar
vistas das suas respectivas avaliações individuais no prazo de até três dias de sua divulgação conforme
cronograma do presente edital. Tal solicitação deve ser feita por email (ppgba@ufpe.br) no prazo
estipulado no cronograma.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.
6 – VAGAS
6.1 - São fixadas em 10 vagas, para o Curso de Mestrado e 10 vagas, para o Curso de Doutorado, (sendo
uma (01) vaga institucional para cada Curso, adicional ao número das vagas oferecidas, para os
servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), conforme RESOLUÇÃO Nº 1/2011, do
Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE), as quais serão preenchidas por
candidatos classificados, obedecidos o número de vagas deste edital.
6.2. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.
6.3. Havendo desistência, por escrito, de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da
matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Informações
Programa de Pós-graduação em Biologia Animal
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Página na web: http://www.ufpe.br/ppgba
E-mail: ppgba@ufpe.br
7.2 - As notas atribuídas aos candidatos, nas duas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.3 - Como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório considerar o especificado para
cada etapa do presente edital.
7.4 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponibilizado no site
https://www.ufpe.br/ppgba.
Professor Dr. Ulisses dos Santos Pinheiro
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal/UFPE
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL

Cole sua foto aqui

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Solicito minha inscrição no exame de seleção para o curso de Pós-Graduação em
Biologia Animal da UFPE,
Nível: ( ) Mestrado; ( ) Doutorado.
NOME:______________________________________________________________________________
NOME SOCIAL(*):____________________________________________________________________
PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: ( ) SIM ( )NÃO.
QUAL?_________________________________
RAÇA/COR: ( )AMARELA ( )BRANCA ( )INDÍGENA ( )PARDA ( )PRETA ( )QUILOMBOLA
( )NÃO DECLARADO
SERVIDOR PÚBLICO DA UFPE: ( ) SIM ( )NÃO
FILIAÇÃO:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________RG:________________________________________D
ATA DE EXPEDIÇÃO DO RG________________ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO DO RG :____________
ESTRANGEIRO -NÚMERO DO PASSAPORTE E ÓRGÃO EXPEDIDOR:_______________________
POSSUI INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL: ( ) SIM ( )NÃO
ENDEREÇO COMPLETO (com CEP):____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CELULAR: (____)______________________ WHATSAPP: (____)_____________________________
CIDADE DE NASCIMENTO:____________________________ PAÍS: __________________________
DATA DE NASCIMENTO:____________________ ESTADO
CIVIL:___________________________
E-MAIL (GMAIL**):_____________________________ E-MAIL
(ALTERNATIVO):______________
GRADUADO(A) EM(CURSO/ANO/INSTITUIÇÃO):________________________________________
____________________________________________________________________________________
TÍTULO DO ANTEPROJETO:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Indicar abaixo uma das linhas de pesquisa DO PROGRAMA pretendida:
( ) BIOLOGIA E COMPORTAMENTO; ( ) SISTEMÁTICA E TAXONOMIA DE GRUPOS
RECENTES; ( ) ECOLOGIA; ( ) ZOOLOGIA APLICADA.
ORIENTADOR:_______________________________________________________________________
Declaro estar ciente dos critérios de seleção divulgados no Edital de seleção 2020.2 do Programa de PósGraduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Pernambuco e de que NÃO há garantia de
oferta de bolsa de estudo pelo programa.
DATA:___________________________; LOCAL:__________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO:______________________________________________________
Obs.: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, Itens 2.1 A 2.5 EM PDF ÚNICO. A ausência de
qualquer documento exigido (incluindo documentação comprobatória do Curriculum) acarretará
na não homologação da inscrição.
(*) A Portaria Normativa Nº 03, de 23/03/2015, da UFPE determina a inclusão do nome social das
pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais nos registros
acadêmicos da graduação, pós-graduação e extensão na UFPE, entendendo por nome social aquele pelo
qual as pessoas travestis, transexuais, transgêneros e intersexual se autodenominam e escolhem ser
reconhecidas, identificadas e denominadas no seu meio social.
(**) Para ter acesso ao Google Meet que será usado na Etapa 1, é necessário possuir um e-mail cadastro
no gmail.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
ANEXO II
CURRICULUM VITAE - MESTRADO
NOME:
ITENS PONTUADOS

N° do
doc.

1

Rendimento Acadêmico no Histórico Escolar igual ou superior a 7,5

2

Estágio em Zoologia sem bolsa (por ano ou proporcional)

3

Participação em programas institucionais ou de agências de fomento de IC, PET,
DTI, de Extensão em Ciências Biológicas (por ano ou proporcional)

4

Monitoria (por semestre)

5

Resumo em congresso

6

Trabalho completo publicado em congresso

7

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

8

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

9

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9 - 37,5%
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

10

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9 - 37,5%
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

11

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 – 12,5%
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

12

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 – 12,5%
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

13

Artigo completo publicado em revistas não indexadas no Scopus ou JCR ou com
percentil inferior a 12,5% (Scopus/JCR); Organização e/ou autoria de livros c/
ISBN; Capítulos de livros c/ ISBN

14

Curso concluído de curta duração em Biologia/áreas afins (< 60 h)

15

Curso concluído de média duração em Biologia/áreas afins (60-119h)

16

Curso concluído de longa duração em Biologia ou áreas afins (> 120h)

17

Curso concluído de Especialização em Ciências Biológicas ou áreas afins (360h
ou mais)

18

Experiência com vínculo empregatício na área de ensino, pesquisa e consultoria
em Biologia/Ecologia/Zoologia e áreas afins (por ano ou proporcional)

19

Participação em comissão organizadora de eventos na área de Biologia

20

Uso da
comissão

Prêmio/menção honrosa/Palestra ministrada na área de Biologia
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Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas neste currículo são verdadeiras, e me
responsabilizo pela veracidade do que foi apresentado.
Data:_____/_____/_____ Assinatura: ______________________________________________________
Instruções:
●
●
●
●
●

O candidato deve enumerar claramente os itens do curriculum vitae, com detalhes suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha do item pertinente.
Deve digitar na própria ficha e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade contemplada dentro
de um mesmo item.
Deixar em branco itens que não foram contemplados no currículo. Não retirar itens da tabela padrão.
Caso o candidato não saiba qual item adéqua-se melhor a sua experiência, buscar a categoria mais próxima.
Cabe a comissão a análise do item para devida pontuação.
Indicar claramente o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 80 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 54

25 DE MAIO DE 2021

29

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
ANEXO III
CURRICULUM VITAE - DOUTORADO
NOME:
ITENS PONTUADOS

N° do
doc

1

Estágio em Zoologia (por ano ou proporcional) *

2

Participação em programas institucionais ou de agências de fomento de IC,
PET, DTI, de Extensão em Ciências Biológicas (por ano ou proporcional) **

3

Mestrado em Zoologia ou áreas afins

4

Mestrando em Zoologia ou áreas afins (com declaração de provável
concluinte no semestre vigente)

5

Monitoria (por semestre) *

6

Resumo em congresso

7

Trabalho completo publicado em congresso,

8

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

9

Artigo completo publicado em revista com percentil 50% ou superior
(Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

10

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9 37,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

11

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 49,9 37,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

12

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 –
12,5% (Scopus/JCR) como primeiro autor ou autor de correspondência

13

Artigo completo publicado em revista com percentil no intervalo 37,4 –
12,5% (Scopus/JCR) sem ser primeiro autor ou autor de correspondência

14

Artigo completo publicado em revistas não indexadas no Scopus ou JCR ou
com percentil inferior a 12,5% (Scopus/JCR); Organização e/ou autoria de
livros c/ ISBN; Capítulos de livros c/ ISBN

15

Curso concluído de longa duração em Biologia ou áreas afins (> 120h)

16

Curso concluído de Especialização em Ciências Biológicas ou áreas afins
(360h ou mais)

17

Experiência com vínculo empregatício na área de ensino, pesquisa e
consultoria em Biologia/Ecologia/ Zoologia e áreas afins (por ano ou
proporcional) *

18

Participação em comissão organizadora de eventos na área de Biologia

19

Prêmio/menção honrosa/Palestra ministrada na área de Biologia
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Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas neste currículo são verdadeiras, e me
responsabilizo pela veracidade do que foi apresentado.

Data:_____/_____/_____ Assinatura: ________________________________________
Instruções:
●
●
●
●
●

O candidato deve enumerar claramente os itens do curriculum vitae, com detalhes suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha do item pertinente.
Deve digitar na própria ficha e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade contemplada dentro
de um mesmo item.
Deixar em branco itens que não foram contemplados no currículo. Não retirar itens da tabela padrão.
Caso o candidato não saiba qual item adéqua-se melhor a sua experiência, buscar a categoria mais próxima.
Cabe a comissão a análise do item para devida pontuação.
Indicar claramente o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).
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ANEXO IV
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E PAGAMENTO DO BOLETO
BANCÁRIO (GRU)
1. Acesse o endereço http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
2. Preencha os campos conforme os dados abaixo:
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233
Código de Recolhimento: 28832-2
3

“

”

4. Preencha os campos conforme os dados abaixo:
Número de Referência: 15309830330214
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.
“

G U”

6. O boleto deverá ser pago junto ao Banco do Brasil.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 07 de abril de 2021)
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da Universidade Federal
de Pernambuco no uso de suas atribuições legais e estatutárias torna público o presente Edital para
Seleção e Admissão ao corpo discente do Curso do Mestrado em Saúde Coletiva, Ano Letivo 2021.2.
O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 24 (vinte e quatro) vagas disponíveis para
ingresso como aluno regular no semestre letivo de 2021.2. Do total, 19 (dezenove) vagas são destinadas à
demanda aberta por ampla concorrência, sendo reservadas 05 (cinco) vagas para negros (pretos e pardos),
indígenas e pessoas trans (transexuais, transgêneros), seguindo a política de ações afirmativa, como
aprovado em reunião do colegiado do programa em 07 de abril de 2021.
No ato de inscrição será oferecida a todos os candidatos a opção de se identificar como negros (pretos e
pardos), indígenas e pessoas trans (transexuais, transgêneros) e concorrer às vagas por Política de Ações
Afirmativas, condicionadas a apresentação de documento comprobatório de acordo com documentação
especificada no presente Edital.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, a qualquer momento, o candidato optante pelas vagas de
Política de Ações Afirmativas será eliminado da seleção e, se tiver iniciado a pós-graduação, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao Mestrado em Saúde Coletiva do PPGSC, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de ações afirmativas aprovados em número suficiente
para ocupar as vagas, as vagas remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência. Em
havendo mais candidatos(as) aprovados(as) do que o número de vagas previstas, ocupará a vaga aquele(a)
que obtiver maior pontuação, de acordo com os critérios classificatórios definidos no presente edital.
Uma (01) vaga (sem prejuízo para as demais vagas de ampla concorrência, podendo ser pleiteadas
entre as linhas) para servidores efetivos da UFPE, conforme o estabelecido pela Resolução nº
01/2011- CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO da UFPE
1. INSCRIÇÃO:
1.1 - Ao candidato exige-se graduação em curso superior realizado em instituições reconhecidas pelo
MEC.
1.2- A inscrição se realizará exclusivamente através de meio eletrônico (E-mail: ppgsc.ccm@ufpe.br),
a partir das 8h do dia 01 de junho de 2021 até às 17h do dia 08 de junho de 2021.
1.3- Os arquivos contendo os documentos listados no item 2 (DOCUMENTAÇÃO PARA A
INSCRIÇÃO) devem estar em formato PDF, anexados ao e-mail. Caso seja necessário, os arquivos em
pdf podem ser compactados em formato .rar ou .zip.
1.4- São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas na ocasião da inscrição, as quais, posteriormente, não poderão ser alteradas ou
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.5 – O Programa não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica
dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia
elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Portanto, fiquem
atentos a confirmação de recebimento por parte da secretaria do PPGSC.
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1.6 – Todos os documentos exigidos para a inscrição serão verificados pela Comissão de Seleção e
Admissão. As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão
indeferidas.
.
1.7- Será aceita uma única inscrição por candidato.

2– DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) Cópias de RG, CPF, Certidão de quitação eleitoral (emitida pelo site do TSE –
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral – ou pelos cartórios
eleitorais);
c) Documento de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino;
d) Cópia do passaporte no caso de candidato/a estrangeiro/a;
e) Termo de autodeclaração de pessoa negra, indígena ou trans (transexuais e transgêneros), assinado
de acordo com o Anexo II deste Edital, acompanhado de documento comprobatório:
- Declaração da Comissão de Heteroidentificação da UFPE validando a autodeclaração dos
candidatos(as) optantes na modalidade de reserva de vaga para declarados(as) negros(as).
- Cópia do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração de
pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local
para os/as candidatos/as optantes na modalidade de reserva de vaga para indígena.
f) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto
bancário
(Anexo III), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
g) Cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes atualizado.
h) 01 (uma) foto 3 x 4 recente, padrão documento (colada na ficha de inscrição);
i) Cópia do diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
j) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (histórico impresso pelo SIGA, somente será
aceito com assinatura da secretaria do Curso, aceita assinatura eletrônica);
k) Curriculum Vitae (Atenção aos itens pontuados Anexo V).
2.1 – O aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação
ou de mestrado, os servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e
professor substituto, e o candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo
Federal e membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 e conforme Res.
3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, poderão requerer a dispensa do pagamento da taxa de
inscrição (Anexo IV) até o sétimo dia anterior ao do encerramento das inscrições.
O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico deve
encaminhar requerimento com comprovante oficial de seu cadastramento em arquivo PDF para o email ppgsc.ccm@ufpe.br até a data prevista no cronograma desse edital. Não serão aceitos documentos
de solicitação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico.
O servidor da UFPE deve encaminhar requerimento com tal solicitação, no qual deve constar seu nome
completo e sua matrícula SIAPE até a data prevista no cronograma desse edital. Esta opção deve ser
assinalada na ficha de inscrição (Anexo I) e a condição de isenção deve ser apresentada. Servidores,
ativos e inativos (técnicos-administrativos e docentes), e professores substitutos da UFPE deverão
enviar declaração da PROGEPE ou cópia do último contracheque.
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2.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao
encerramento das inscrições, por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato no
momento da inscrição;
2.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato,
no prazo de dois dias úteis após a comunicação, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso,
dotado de efeito suspensivo, endereçado à Coordenação do Programa;
2.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado de concluintes de curso de
graduação. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária o envio até 10 de junho, de
declaração de provável conclusão, com a data prevista para conclusão do curso, emitida pela
instituição e assinada pelo coordenador do curso, aceita assinatura eletrônica;

ETAPAS DO CONCURSO

DATAS

Inscrições e
Solicitação de isenção da taxa de inscrição

01 de junho a 08 de junho

Das 8 às 17h

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

09 de junho

Até 17h

Homologação das Inscrições

09 e 10 de junho

Até 17h

Resultado da Homologação

11 junho

Até 17h

Prazo Recursal

14 a 16 junho

Até 17h

Treinamento remoto para a prova de inglês

16 junho

Turma 1 - 9 às 11hs,
Turma 2 - 14 às17hs

Etapa 1 – Prova de Inglês

17 junho

Turma 1 - 9 hs,
Turma 2 - 14 hs

Resultado

23 de junho

Até 17h

Prazo Recursal

25 a 29 de junho

Até 17h

Etapa 2 – Avaliação do pré-projeto de pesquisa

30 de junho, 01 a 07 de
julho.

9 às 17 hs

Resultado

08 de julho

Até 17h

Prazo Recursal

09 - 12 julho

Até 17h

Etapa 3 – Apresentação e arguição do pré-projeto de
pesquisa

13 a 15 e 19 a 22 de julho

A partir das 9h

Resultado

23 julho

Até 17h

Prazo Recursal

24 a 26 de julho

Até 17h

Etapa 4 – Avaliação do Currículo (simultânea)

13 julho – 22 julho

A partir das 9h

Resultado

24 julho

Até 17h

Prazo Recursal

24 a 26 de julho

A partir 17h

RESULTADO FINAL

28 julho

Até 17h
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Matrícula

02 a 04/08/2021 – Conforme
calendário do SIGA@A
PROPG

Início das Aulas

Conforme calendário a ser
divulgado após matrícula.

2.5 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada a/ao candidato/a por meio eletrônico, para o
endereço eletrônico indicado quando da inscrição. Em caso de classificação de candidatos/as que tenham
realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão do curso de graduação, até a data de realização da matrícula.
2.6 – Os diplomas dos Cursos de Graduação obtidos no exterior deverão ser apresentados, no ato da
matrícula, com autenticação consular brasileira no país onde o mesmo foi emitido, ou com 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;
2.7 – Além dos documentos acima indicados, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha
de inscrição com a seguinte documentação anexada de forma digitalizada:
a) A documentação comprobatória para pontuação do Currículo Vitae (Item 3.1.4.2), deverá ser
identificada (numerada) atendendo a ordem dos itens listados na FORMULÁRIO PARA
APRESENTAÇÃO E PONTUAÇÃO DO CURICULUM VITAE (ANEXO V); devendo a numeração
constar no canto superior direito de cada documento.
b) Pré-projeto de pesquisa (apenas em formato .pdf.) atendendo ao modelo disposto no item 3.1.2.
(Etapa 2 – Avaliação do pré-projeto de pesquisa). A aprovação do pré-projeto de pesquisa apresentado
pelo candidato não será obrigatoriamente o projeto de dissertação que será desenvolvido durante o
curso.
3 – EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO.
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do
Programa, composta por 09 (nove) titulares e 02 (dois) suplentes, conforme consta na última folha
do Edital.
3.1– A SELEÇÃO PARA O MESTRADO CONSTARÁ DE:
Etapa 1 – Prova de Inglês, de caráter classificatória, com peso 1 (hum);
Etapa 2 – Avaliação do pré-projeto de pesquisa escrito de caráter eliminatório, com nota mínima de
aprovação 6 (seis) e peso 3 (três);
Etapa 3 – Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, com nota
mínima de aprovação 6 (seis) e peso 3 (três);
Etapa 4 – Avaliação do Currículo, de caráter classificatório, com peso 3 (três).

3.1.1 – ETAPA 1 – Prova de Inglês
A prova de inglês é classificatória, sendo atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10 (dez).
3.1.1.1 – A prova de inglês será realizada remotamente, aplicada e supervisionada pela Coordenação
de
Línguas e Interculturalidade (CLING) da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE. Os candidatos
homolagos deverão acessar o site <https://www.ufpe.br/dri/prova-de-proficiencia-ppgs> e solicitar sua

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 80 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 54

25 DE MAIO DE 2021

36

inscrição para realização do exame por meio do e-mail proficiencia@ufpe.br. No site acima, o
candidato encontrará as informações necessárias sobre o treinamento, regras e condutas de segurança
no processo remoto, reunião de simulação para utilização do sistema (acionamento de câmera, código
de acesso, bloqueios automáticos). É de total responsabilidade do candidato a inscrição para o teste de
inglês, bem como o uso correto das ferramentas e condições para realização do exame.
3.1.1.2 – Na prova de Inglês são critérios para a avaliação: o conhecimento em língua inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em língua inglesa. Os candidatos que
receberem nota maior ou igual a 6,0 terão direito a um certificado de proficiência.
Conhecimento em língua inglesa e a compreensão e interpretação de texto científico
redigido em língua inglesa.

100%

3.1.1.3 – A taxa para Prova de Proficiência é de R$ 100 reais. Os candidatos isentos pelo PPGSC
receberão isenção automaticamente para a Prova de Proficiência.
3.1.1.4 – Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua inglesa
listados abaixo neste edital, desde que realizados nos últimos 5 anos, ficarão isentos de realizar a prova
de inglês. A comprovação de proficiência em língua inglesa deverá ser enviada juntamente com a
documentação para inscrição.
a) TEAP (com classificação igual ou superior a B1);
b) TOEFL-ITP (com no mínimo 500 pontos e com pelo menos 51 na habilidade de Reading
Comprehension);
c) TOEFL-iBT (com no mínimo 60 pontos e com pelo menos 15 na habilidade de Reading)
d) IELTS (com no mínimo 4.5 pontos e com pelos menos 4,5 na habilidade de Reading).
3.1.2 – ETAPA 2 – AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA.
A etapa de avaliação do pré-projeto é eliminatória, sendo atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero)
a 10 (dez).
O Pré-projeto de pesquisa (em formato .pdf.) deverá ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo de 10 (dez)
páginas, contendo: folha de rosto com o nome do candidato, título do pré-projeto e linha de pesquisa
do PPGSC (temática) a que se vincula; introdução, justificativa, a delimitação do problema e o seu
contexto e a relevância da investigação, fundamentada nas lacunas do conhecimento que o estudo
pretende preencher e no estado da arte do conhecimento, explicitando a originalidade da pergunta de
investigação e sua relevância para a saúde coletiva; 3. Objetivos geral e específicos; 4. Elementos
teóricos e metodológicos (descrição sucinta); 5. Aspectos éticos; 6. Referências.

Sugere-se formato A4, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de
1,5, margem superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm, demais formatações livres. Os
anteprojetos que não atenderem a esse formato não serão avaliados.
ITENS AVALIADOS NA LEITURA DO PRÉ-PROJETO ESCRITO

PONTUAÇÃO

Aderência a uma das linhas de pesquisa do Programa. Pertinência do objetivo,
justificativa e problematização

15%

Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos

15%

Demonstração de conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais

20%

Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza
e consistência

15%
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Consistência e viabilidade da pesquisa proposta

15%

Capacidade de expressão, demonstração de autonomia intelectual e pensamento
Crítico.

20%

3.1.3 – ETAPA 3 – APRESENTAÇÃO E ARGUIÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
3.1.3.1 – A etapa de apresentação e arguição do pré-projeto é eliminatória, com nota mínima 6 (seis),
a apresentação terá peso 3 (três) e a arguição peso 3 (três). Será atribuída ao candidato pontuação de
0 (zero) a 10 (dez).
3.1.3.2 – A apresentação consistirá em exposição oral pela Plataforma Google Meet (que poderá
contar com suporte de apresentação em formato Power-Point) do pré-projeto de pesquisa pelo
candidato em um período de até 10 (dez) minutos, seguida de 20 (vinte) minutos para arguição. Será
realizada gravação digital da apresentação de todos/as candidatos/as.
3.1.3.3 – No dia da apresentação do pré-projeto é de responsabilidade do candidato verificar
previamente o funcionamento do seu computador, câmera e microfone para a realização de sua
apresentação. Em caso de inviabilidade de apresentação por parte do candidato, o mesmo estará
automaticamente desclassificado.
A secretaria do PPGSC disponibilizará o link de acesso para cada candidato por meio do email da
secretaria do programa, aproximadamente 30 (trinta) minutos antes da apresentação. O candidato
deverá entrar na sala pelo menos 10 (dez) minutos antes do horário previsto, para organizar sua
apresentação.

ITENS AVALIADOS NA DEFESA DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

PONTUAÇÃO

Clareza e propriedade no uso da linguagem

25%

Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados, conhecimento
dos fundamentos científicos e da viabilidade do projeto.

25%

Domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas

25%

Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa nas respostas às
questões realizadas pela Comissão Julgadora

25%

3.1.3.4 – São critérios para a avaliação da apresentação e arguição, segundo o juízo da Banca de
Seleção e Admissão, os seguintes itens listados acima.
3.1.3.5 – A data e horário para a apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa será de acordo com
ordem alfabetica e linha de pesquisa, sendo divulgada até às 12h do dia 12 de julho de 2021 no site
http://www.ufpe.br/ppgsc.
3.1.3.6 – A arguição deverá abranger o pré-projeto de pesquisa, bem como as bases teórico-conceituais
e metodológicas pertinentes à temática do pré-projeto e à linha de pesquisa de inserção do mestrando.
3.1.4 – ETAPA 4 – AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO VITAE
3.1.4.1 – A avaliação do Currículo Vitae, terá peso três (3) e caráter classificatório. Será atribuída ao
candidato pontuação de 0 (zero) a 10 (dez).
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3.1.4.2 – Na Avaliação do Currículo serão obedecidos os itens de pontuação dispostos abaixo, os
documentos comprobatórios deverão ser enumerados no Anexo V (FORMULÁRIO PARA
APRESENTAÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CURICULUM VITAE).

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO
Valor unitário

Pontuação.
máxima

0,5/semestre

1,0

0,25/semestre

1,0

0,25 /curso

0,5

0,5/curso

1,0

1,0/curso

4,0

4,0/curso

4,0

3,0/curso

3,0

1,5/curso

1,5

0,25/curso

1,0

Nota/10,0

1,0

2.1. Artigos publicados em revistas indexadas

1,0/artigo

4,0

2.2. Artigos publicados em revistas não inclusa no Qualis CAPES

0,5/artigo

1,0

2.3. Capítulos de Livro – (com ISBN)

1,0/capítulo

4,0

2.4. Trabalhos completos em anais de congresso

0,5/trabalho

2,0

2.5. Resumos de trabalhos publicados em anais de congressos

0,2/resumo

2,0

0,5/participação

2,0

0,2/disciplina

4,0

0,5/ semestre

2,0

1,0/ semestre

3,0

1,0/ semestre

2,0

Itens
1.1. Estágios e/ou treinamento na graduação (não curricular) e após a
graduação (mínimo de 120 horas)
1.2. Monitoria em curso de graduação
1.3. Curso de Atualização (> 30 e <120 horas) na área de formação ou na
área de saúde coletiva
1.4. Curso de Aperfeiçoamento (≥120 e < 360 horas) na área de formação
ou área de Saúde Coletiva e em áreas afins.
1.5. Curso de Especialização em Saúde Pública ou em subárea da Saúde
Coletiva, concluído (mínimo 360 horas; excluída modalidade de residência)
1.6. Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva ou em subárea
concluído
1.7. Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva ou em subárea
em fase de conclusão
1.8. Curso de Residência em área da Saúde concluído
1.9. Disciplinas isoladas na área do Programa em curso de pós-graduação
lato sensu ou stricto sensu
1.10. Histórico Escolar de Graduação: média das disciplinas de curso de
graduação (proporção da nota 10).
2. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (PESO=2,0)

2.6. Conferência, palestra (como convidado/a), participação em mesa
redonda ou comunicação coordenada em congresso, seminário ou outros
eventos de natureza técnico-cientifica (apresentador).
3. ATIVIDADES DIDÁTICAS (PESO=1,5)
3.1. Professor(a) de graduação na área da saúde coletiva ou subárea da
saúde coletiva (mínimo: carga horária 45 horas por semestre)
3.2. Professor(a) substituto em curso de graduação ou efetivo de terceiro
grau
3.3. Supervisão de residência ou internato na área da saúde
3.4. Preceptoria ou supervisão de estágio curricular de curso de
especialização na área da Saúde Coletiva
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3.5. Preceptoria ou supervisão de estágio curricular de curso de graduação
na área da Saúde Coletiva
3.6. Aulas ministradas em cursos de graduação em disciplina da área de
saúde coletiva.
3.7. Aulas ministradas em cursos de pós-graduação na área de saúde
coletiva.
3.8. Aulas ministradas em curso de extensão na área da saúde coletiva
3.9. Orientação de trabalhos de conclusão de curso
3.10. Participação em banca examinadora de trabalhos de conclusão de
curso
3.11. Prêmio (conferido por instituição científica)

1,0/semestre

3,0

0,1/aula

1,0

0,25/aula

1,5

0,2/aula

1,0

0,5/TCC

2,0

0,1/participação

1,0

0,5/prêmio

1,0

1,0/ano

2,0

3,0/pesquisa.

6,0

1,0/projeto

3,0

1,0/ano

2,0

1,0/sem

3,0

0,5/sem

2,0

0,5

2,0

1,5/sem

3,0

0,25/sem

2,0

0,5/semestre
0,5/ano
0,25
0,1
0,25

1,0
1,0
0,5
1,0
1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,25/mandato

0,5

4 ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO=1,5)
4.1. Bolsista de iniciação científica (PIBIC) ou aluno voluntário de
iniciação científica com certificado institucional.
4.2. Autor de pesquisa concluída
4.3. Participação outra (coordenação ou supervisão de campo,
assistente/técnico de pesquisa)
4.4. Bolsas de pesquisa de órgão de fomento (excetuado bolsa de PIBIC)
5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO=1,0)
5.1. Coordenação de programa e projeto institucional na área da saúde
coletiva.
5.2. Atividade profissional na área da saúde coletiva
5.3. Aprovação em concurso público (de nível superior)
5.4. Consultor(a) em programa ou projeto institucional na área da saúde
coletiva.
5.5. Atividade profissional na área da saúde.
6. ATIVIDADADE DE EXTENSÃO (PESO=1,0)
6.1. Coordenação ou preceptoria de projeto de extensão
6.2. Programa de Extensão Tutorial - PET
6.3. Participação em projeto de extensão aprovado institucionalmente
6.4. Participação em congresso/simpósio/seminário/jornada como ouvinte
6.5. Participação em comissão organizadora de evento científico local ou
comitê de ética.
6.6. Participação em relatoria de evento científico ou conferências de saúde
ou de políticas relacionadas à saúde.
6.7. Participação em comissão científica de eventos de abrangência
nacional/internacional
6.8. Participação em conselhos, comissões ou comitês de saúde aprovados
institucionalmente.

3.1.4.3 – Para cada linha de pesquisa o(a) candidato(a) habilitado(a) para a prova de títulos, o(a) que
obtiver maior nota terá sua nota ajustada para 10,0 (dez). A nota final da avaliação do Currículo Vitae
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dos demais candidatos será obtida por regra de três simples, considerando-se como referência a maior
nota obtida na prova de títulos.
4. RESULTADO
4.1 – O resultado final do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma
das etapas, sendo aprovados os candidatos que atingirem a média final igual ou superior a 6,0 (seis);
classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, obedecido o número de vagas deste
Edital;
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Etapa 3 (Apresentação e
arguição do pré-projeto), seguida de nota da Etapa 2 (análise do projeto), e da nota da Etapa 4
(Curriculum Vitae);
4.3 – A divulgação do resultado final ocorrerá em publicação do Boletim Oficial da Universidade e será
disponibilizado na página eletrônica do Programa: www.ufpe.br/ppgsc.

5. RECURSOS
5.1 – Ao resultado de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três (3) dias de
sua divulgação, por meio FORMULÁRIO ELETRÔNICO), disponível na página do Programa. É
facultado ao candidato solicitar vistas das avaliações individuais.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.

6. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1– Serão disponibilizadas 24 (vinte e quatro) vagas para aprovados/classificados, conforme
disponibilidade de orientação dos professores do Programa, assim distribuídas:
a. 04 (quatro) vagas para a linha de pesquisa “Ciências Sociais e Humanas em Saúde”, sendo 01
(uma) das vagas ofertadas nesta linha de pequisa destinada à quota de ações afirmativas.
b. 10 (dez) vagas para a linha de pesquisa “Epidemiologia de doenças e agravos, e atenção à saúde”,
sendo 2 (dois) das vagas ofertadas nesta linha de pequisa destinada à quota de ações afirmativas.
c. 10 (dez) vagas para a linha de pesquisa “Política, Planejamento e Gestão em Saúde”, sendo 2
(duas) das vagas ofertadas nesta linha de pequisa destinada à quota de ações afirmativas.

6.2 - Havendo desistência de candidato/a classificado até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o/a candidato/a aprovado/a e não classificado/a, dentro da mesma linha de pesquisa
informada no ato da inscrição, obedecida a ordem de classificação.
6.3 - Será disponibilizada uma vaga (adicional ao número de vagas oferecidas) para servidor ativo da
UFPE (docente ou técnico), caso o mesmo seja aprovado em todas as etapas do processo de seleção.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
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etapas. Serão classificados aqueles candidatos aprovados, em ordem decrescente de média final, até
preencher o número de vagas estipuladas para cada linha de pesquisa neste Edital.
7.2 – O preenchimento das vagas do curso de Mestrado obedecerá à ordem de classificação dos
candidatos, dentre as vagas das Linhas de Pesquisa escolhida no ato da inscrição, independente do/a
candidato/a concorrer às vagas de damanda aberta ou às vagas de ações afirmativas. Dentre as vagas de
ações afirmativas, será respeitada a ordem de classificação.
7.3 – Eventuais empates serão resolvidos na seguinte ordem de prioridade: maior nota na Arguição do
PréProjeto de pesquisa e maior nota na Avaliação do Currículo Lattes;
7.4 – As divulgações dos resultados de cada etapa e do resultado final serão feitas no site
http://www.ufpe.br/ppgsc. Não será divulgado resultado por telefone ou e-mail.
7.5 – A divulgação do resultado final será publicada no site http://www.ufpe.br/ppgsc e no Boletim
Oficial da Universidade, no site http://www.progepe.ufpe.br.
7.6 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
7.7 – A comissão de seleção e admissão decidirá os casos omissos.
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
A Comissão será formada por docentes do Programa, sendo 09 (nove) membros titulares, três
proveniente de cada uma das linhas de pesquisa do PPGSC, e 02 (dois) suplentes.

Será de responsabilidade da comissão de seleção a condução de todas as etapas do processo seletivo.

Recife, 20 de maio de 2021.

Thália Velho Barreto de Araújo
Coordenadora da Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFPE
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
CURSO DE MESTRADO

ANEXO I
FOTO

FICHA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE MESTRADO
Nome completo, em letra de forma e sem abreviaturas:
Estado civil:

Nome social

Raça ou Etnia:

Filiação: Pai:
Mãe:

Data
Nascimento:____/_____/_____
Identidade:

Naturalidade:

CPF:

Expedição órgão:

Data:

Email:

Telefone para contato:
(
)
No
Complemento:

Endereço:
Bairro

Cidade:

Celular: ( )
LINHA DE PESQUISA:

Telefone Fixo: (

CEP:
)

E-mail:

Ciências Sociais e Humanas em Saúde
Epidemiologia e Atenção à Saúde
Política, Planejamento e Gestão em Saúde

Candidato à vaga de Ação Afirmativa

Solicitante de Isenção da taxa de inscrição

Data:

UF:

Sim (preencher o Anexo II – AUTODECLARAÇÃO)
Não

„ Sim (preencher Anexar III)
Não
Assinatura do candidato:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Ciências Médicas
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Curso de Mestrado

ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS

Eu,

__________________________________________________________________________,

CPF

no

______________________, portador(a) do RG no ___________________________, declaro, para os devidos
fins, atender às condições do Edital no___________________ do Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, sendo optante de vaga por política de Ações Afirmativas, na
condição de:
Negro/a

Indígena

Pessoa Trans (transexual, transgênero)

Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive
àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18 de 11 de outubro de 2012, em
seu artigo 9o, que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em Instituições Federais de Ensino de que
tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se
“a prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de
Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.

Local e data: __________________, ___/___/ 2021

Assinatura: ________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - CURSO DE MESTRADO
ANEXO III
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
BOLETO BANCÁRIO

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
1. PREENCHIMENTO CAMPOS DO BOLETO BANCÁRIO:
UNIDADE GESTORA = Código – 153098
GESTÃO = 15233 Universidade Federal de Pernambuco
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28832-2 “Serviços Educacionais” clicar em avançar
NÚMERO DE REFERÊNCIA da Pós-Graduação em Saúde Coletiva: 15309830331505
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CNPJ ou CPF do Contribuinte = preencher CPF e nome do candidato
Nome do Contribuinte = preencher nome do candidato
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) “valor principal e valor total”
Selecionar a opção de geração = Gerar em PDF
Clicar em emitir GRU.
Pagar exclusivamente em qualquer agência do Banco do Brasil
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - CURSO DE MESTRADO

ANEXO IV - Requerimento de isenção da taxa de inscrição (Seleção de Mestrado)

Ilma. Sra. Profa. Dra. Thália Velho Barreto de Araújo
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do CCM da UFPE
________________________________________________________________________________,
portador(a) da identidade n.º ________________, expedido pelo(a______________________
em ____/____/_____, CPF n.º ____________________,
natural de ________________________________, de nacionalidade _______________________,
residente à ______________________________________________________________,n.º _____,
Bloco ______, Aptº ________, Bairro _____________________, Cidade ____________________,
Estado _________________________, CEP ______________,
fone fixo (

) _________________ e celular (

) _______________, e-mail ____________________,

vem requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo no Curso de Mestrado em
Saúde Coletiva da UFPE pela condição de:

Inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. ANEXAR: Comprovante de cadastramento emitido pelo
site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/;
Aluno concluinte (cursando o último período) de Curso de Graduação da UFPE. ANEXAR: declaração
de provável concluinte;
Servidores/as ativos/as da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor/a substituto da UFPE.
ANEXAR: comprovante oficial de vínculo com a UFPE.
Pede Deferimento.

Recife, ____ de ___________ de ____
__________________________________________
Assinatura
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
CURSO DE MESTRADO

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO
CPF:_______._______._______–_____
No Documento
Comprobatório

ITEM
1.1. Estágios e/ou treinamento na graduação (não curricular) e após a graduação
(mínimo de 120 horas)
1.2. Monitoria em curso de graduação
1.3. Curso de Atualização (> 30 e <120 horas) na área de formação ou na área de saúde
coletiva
1.4. Curso de Aperfeiçoamento (≥120 e < 360 horas) na área de formação ou área de
Saúde Coletiva e em áreas afins.
1.5. Curso de Especialização em Saúde Pública ou em subárea da Saúde Coletiva,
concluído (mínimo 360 horas; excluída modalidade de residência)
1.6. Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva ou em subárea concluído
1.7. Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva ou em subárea em fase de
conclusão
1.8. Curso de Residência em área da Saúde concluído
1.9. Disciplinas isoladas na área do Programa em curso de pós-graduação lato sensu ou
stricto sensu
1.10. Histórico Escolar de Graduação
2.1. Artigos publicados em revistas indexadas
2.2. Artigos publicados em revistas não inclusa no Qualis CAPES
2.3. Capítulos de Livro (com ISBN)

2.4. Trabalhos completos em anais de congresso
2.5. Resumos de trabalhos publicados em anais de congressos
2.6. Conferência, palestra, participação em painel (como convidado), mesa redonda ou
comunicação coordenada em congresso, seminário ou outros eventos de natureza
técnico-cientifica (apresentador).
3.1. Professor(a) de graduação na área da saúde coletiva ou subárea da saúde coletiva
horas por semestre (mínimo: carga horária 45)
3.2. Professor(a) substituto em curso de graduação ou efetivo de terceiro grau
3.3. Supervisão de residência ou internato na área da saúde
3.4. Preceptoria ou supervisão de estágio curricular de curso de especialização na área da
Saúde Coletiva
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3.5. Preceptoria ou supervisão de estágio curricular de curso de graduação na área da
Saúde Coletiva
3.6. Aulas ministradas em cursos de graduação em disciplina da área de saúde coletiva
3.7. Aulas ministradas em cursos de pós-graduação na área de saúde coletiva
3.8. Aulas ministradas em curso de extensão na área da saúde coletiva (a cada hora)
3.9. Orientação de trabalhos de conclusão de curso
3.10. Participação em banca examinadora de trabalhos de conclusão de curso
3.11. Prêmio (conferido por instituição científica)

4.1. Bolsista de iniciação científica (PIBIC) ou aluno voluntário de iniciação científica com certificado
institucional.
4.2. Autor de pesquisa concluída
4.3. Participação outra (coordenação ou supervisão de campo, assistente/técnico de pesquisa)
4.4. Bolsas de pesquisa de órgão de fomento (excetuado bolsa de PIBIC)

5.1. Coordenação de programa e projeto institucional na área da saúde coletiva.
5.2. Atividade profissional na área da saúde coletiva
5.3. Aprovação em concurso público (de nível superior)
5.4. Consultor(a) em programa ou projeto institucional na área da saúde coletiva.
5.5. Atividade profissional na área da saúde.

6.1. Coordenação ou preceptoria de projeto de extensão
6.2. Programa de Extensão Tutorial - PET

6.3. Participação em projeto de extensão aprovado institucionalmente
6.4. Participação em congresso/simpósio/seminário/jornada como ouvinte
6.5. Participação em comissão organizadora de evento científico local ou comitê de
ética.
6.6. Participação em relatoria de evento científico ou conferências de saúde ou de
políticas relacionadas à saúde.
6.7. Participação em comissão científica de eventos de abrangência
nacional/internacional

6.8. Participação em conselhos, comissões ou comitês de saúde aprovados
institucionalmente.
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 10, DE 17 DE MAIO DE 2021 *
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DO COLEGIADO DO CURSO DE HOTELARIA
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Geral da Universidade
Federal de Pernambuco e nos Termos da Resolução nº.05/2006, do Conselho Universitário:
RESOLVE:
Constituir, com efeitos a partir de 4 (quatro) de fevereiro de 2021, o Colegiado do Curso de Hotelaria,
designando os seguintes membros para mandato de 2 (dois) anos. Docentes: Simone de Lira Almeida; Luís
Henrique de Souza; Elidomar da Silva Alcoforado; Carlos Eduardo Pinto Pimentel; Anderson Gomes de
Souza; Luciana Araújo de Holanda; André Falcão Durão. Técnico Administrativo: Carlos José Arruda
Cordeiro. Discente com mandato de 1 (um) ano: Doralice Gomes Maciel.
DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, em 17 de maio de 2021.
*Republicado por ter saído com incorreção no original, publicado no Boletim Oficial nº 56, de 09/04/2021.
ZIONAM EUVÉCIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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PORTARIA DE PESSOAL Nº. 15, DE 20 DE MAI0 DE 2021.
COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIO
O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – ESCOLA DE
ENGENHARIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, ad referendum do Conselho Departamental, os professores Wanderli Rogério Moreira Leite,
SIAPE nº 2304950, e Fabrício Motteran, SIAPE nº 3141471, como Coordenador e Vice-Coordenador,
respectivamente, do Laboratório de Saneamento Ambiental, do Departamento de Engenharia Civil e
Ambiental/CTG/UFPE.
DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - ESCOLA DE ENGENHARIA
DE PERNAMBUCO, em 20 de maio de 2021.
(Processo nº 23076.039403/2021-79-DECIV/CTG/EEP).
PROF. JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS/EEP
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PORTARIA DE PESSOAL N.º 003.2021-CAC, 12 DE MAIO DE 2021.

DESIGNAÇÃO

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, nos termos do § 2º do Artigo 4º da Resolução Nº 02/2015 –
Conselho de Administração, publicada no B.O. UFPE, Nº 50 (088 Especial), de 29/09/2015,
RESOLVE:
Designar a Professora Yvana Carla Fechine de Brito, SIAPE: 1512228, lotada no
Departamento de Comunicação Social e a Professora Carolina Dantas de Figueiredo, SIAPE:
1923882, lotada no Departamento de Comunicação Social, para as funções de, respectivamente,
Coordenadora e Vice-Coordenadora do Laboratório de Imagem e Som do Departamento de
Comunicação Social - LIS, vinculado ao Departamento de Comunicação Social, do Centro de Artes
e Comunicação, Pró-Tempore, a partir de 17 de maio de 2020.

Prof. Murilo Artur Araújo da Silveira
Diretor do CAC/UFPE

PORTARIA DE PESSOAL N.º 004.2021-CAC, 12 DE MAIO DE 2021.
DISPENSA

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, nos termos do § 2º do Artigo 4º da Resolução Nº 02/2015 –
Conselho de Administração, publicada no B.O. UFPE, Nº 50 (088 Especial), de 29/09/2015,
RESOLVE:
Dispensar a Professora Carolina Dantas de Figueiredo, SIAPE: 1923882, lotada no
Departamento de Comunicação Social, da função de Vice-Coordenadora do Laboratório de Imagem
e Som do Departamento de Comunicação Social - LIS, vinculado ao Departamento de
Comunicação Social, do Centro de Artes e Comunicação, Pró-Tempore, a partir de 06 de maio de
2021.

Prof. Murilo Artur Araújo da Silveira
Diretor do CAC/UFPE
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PORTARIA DE PESSOAL N.º 005.2021-CAC, 12 DE MAIO DE 2021.

DESIGNAÇÃO

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, nos termos do § 2º do Artigo 4º da Resolução Nº 02/2015 –
Conselho de Administração, publicada no B.O. UFPE, Nº 50 (088 Especial), de 29/09/2015,
RESOLVE:
Designar a Professora Yvana Carla Fechine de Brito, SIAPE: 1512228, lotada no
Departamento de Comunicação Social e o Professor Camilo Lourenço Soares, SIAPE: 1669991,
lotado no Departamento de Comunicação Social, para as funções de, respectivamente,
Coordenadora e Vice-Coordenador do Laboratório de Imagem e Som do Departamento de
Comunicação Social - LIS, vinculado ao Departamento de Comunicação Social, do Centro de Artes
e Comunicação, por 02 (dois) anos, a partir de 06 de maio de 2021.

Prof. Murilo Artur Araújo da Silveira
Diretor do CAC/UFPE
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