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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
PORTARIA NORMATIVA Nº 14, DE 07 DE JUNHO DE 2021
Institui o Grupo de Trabalho Multidisciplinar
para criação do Plano de Dados Abertos da
Universidade.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 33 do Estatuto, e
CONSIDERANDO:
- o processo nº 23076.023765/2021-64;
- o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, e
- a urgência que o caso requer,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho (GT) Multidisciplinar para criação do Plano de Dados
Abertos da Universidade, para o biênio 2021-2023.
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para compor o Grupo de
Trabalho (GT – Criação de PDA).
I - Ana Cecília Vieira Silva – SIAPE 3106418 – representante titular da STI - Líder do GT;
II - Felipe Rafael Ferreira Marques – SIAPE 1855240 – representante suplente da STI;
III - Edilene Maria da Silva – SIAPE 2465182 – representante titular do Departamento de
Ciência da Informação/CAC;
IV - Artur de Queiroz Correia – SIAPE 1529456 – representante titular da PROGEST;
V - Anna Karolina Vasconcelos da Silva – SIAPE 1939336 – representante suplente da
PROGEST;
VI - Carla Vivianne Santos Silva - SIAPE 1916730 – representante titular da PROGEST;
VII - Kleber Delfino de Siqueira – SIAPE 2391191 – representante suplente da PROGEST;
VIII - Sueyne Macila de Lima Soares – SIAPE 1742735 – representante titular da PROGEPE;
IX - Tâmara Rafaela de Almeida Costa Lima – SIAPE 1960503 – representante titular da
PROGRAD;
X - Philipe Aguiar Pacheco dos Santos – SIAPE 1841261 – representante suplente da
PROGRAD;
XI – Ana Aline Porto Silva Dias Frutuoso – SIAPE 3207204 – representante titular da
PROPESQI;
XII – Diogo Moura Dias – SIAPE 1959693 – representante titular da PROPG;
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XIII – Saymmon Ferreira dos Santos – SIAPE 2317938 – representante titular da PROAES
Art. 3º O Grupo de Trabalho poderá convocar reuniões, solicitar informações e demandar o
que for necessário às unidades organizacionais de gestão estratégica da UFPE e de suas unidades,
sempre visando as entregas definidas no artigo anterior.
Art. 4º Os trabalhos do GT deverão ser finalizados até o mês de agosto de 2021.
Art. 5º O Plano de Dados Abertos 2021-2023 deverá ser submetido à aprovação do Comitê de
Tecnologia da Informação e de Comunicação.
Art. 6º O GT reunir-se-á semanalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente por
convocação de seu líder ou por solicitação da maioria dos seus membros.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial.

Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 10/2021
Estabelece os critérios e as condições para a
adoção do Sistema Eletrônico de Frequência
que constitui o controle de assiduidade dos
Servidores
Técnico-Administrativos
em
Educação no âmbito da Universidade.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Universidade Federal de Pernambuco, no uso
das atribuições legais e estatutárias, e
CONSIDERANDO:
- os princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da legalidade, previstos no
art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;
- o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos artigos 19, 44, 78, 97, 98, o
inciso X do art. 116, o inciso I do art. 117;
- o Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995;
- o Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996;
- a Portaria SRH/MPOG nº 1.100, de 6 de julho de 2006;
- a Instrução Normativa nº 2/2018-MPDG/SGP, de 12 de setembro de 2018;
- a Nota Informativa nº 65/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 09 de abril de 2015;
- a Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 2018; e
- a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 125, de 3 de dezembro de 2020.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estabelecer as regras de funcionamento do Sistema Eletrônico de Frequência que
constitui o controle de assiduidade dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação no âmbito
da UFPE.
Art. 2º O Sistema Eletrônico de Frequência tem por finalidades:
I - organizar a rotina de controle de assiduidade e pontualidade, proporcionando transparência
no processo de registro; e
II - permitir acesso rápido às informações pelo servidor, chefia imediata, gestor de ponto e à
Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
(PROGEPE).
Art. 3º À PROGEPE compete a implantação e gestão do Sistema Eletrônico de Frequência.
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Art. 4º À Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) compete prover suporte,
manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, backup, garantia de segurança, integridade,
armazenamento e preservação dos dados, bem como a disponibilização das informações arquivadas.
Art. 5º Para efeitos desta Resolução consideram-se os seguintes conceitos:
I - Jornada: horas diárias de trabalho;
II - Carga Horária: total de horas semanais de trabalho do cargo;
III - Atividades Contínuas e Ininterruptas: atividades que exigem regime de turnos (plantões ou
escalas) em períodos iguais ou superiores a doze horas, em função das peculiaridades, atribuições e
competências institucionais;
IV - Plantão: trabalho prestado em turnos contínuos pelo servidor público, podendo ocorrer
inclusive em feriados e finais de semana;
V - Banco de Horas: jornada diária excedente para execução de tarefas, projetos e programas,
prestada no interesse do serviço, computadas como crédito no sistema eletrônico de frequência;
VI - Serviço Extraordinário: jornada de trabalho que exceda 8 horas diárias, devidamente
justificada e autorizada;
VII - Sobreaviso: período em que o servidor público permanece à disposição do órgão ou
entidade, em regime de prontidão, aguardando chamado para o atendimento das necessidades
essenciais do serviço, ainda que durante seus períodos de descanso, fora de seu horário e local de
trabalho;
VIII - Trabalho Externo: serviço cuja atividade seja executada fora da sede do órgão ou
entidade em que tenha exercício e em condições que impeçam o registro da frequência, com
autorização da chefia imediata;
IX - Modalidade Teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada
regular pelo participante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de
execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, para a
execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas
previamente definidos e, ainda, que não configurem trabalho externo;
X - Chefia Imediata: autoridade imediatamente superior ao servidor técnico-administrativo;
XI - Gestor de Ponto Eletrônico: pessoa designada pela chefia imediata, mediante portaria, para
o gerenciamento do ponto eletrônico, no impedimento da chefia imediata;
XII - Espelho de Ponto Eletrônico: relatório gerado diariamente pelo Sistema de Frequência
eletrônica, contendo os registros de entrada e saída dos servidores;
XIII - Unidade de lotação: aquela formalmente registrada no SIAPE – Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos; e
XIV - Dirigentes de UORGs: Chefe de Gabinete, Pró-reitores, Superintendentes de Órgãos
Suplementares e Diretores de Centros Acadêmicos.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO DA FREQUÊNCIA
Art. 6º É obrigatório o controle de frequência dos Servidores Técnico-Administrativos em
Educação no âmbito da UFPE, por meio de Sistema eletrônico de Frequência, sendo o seu registro
um ato pessoal e intransferível, devendo ser realizado em computadores previamente estabelecidos
na sua respectiva unidade de lotação ou posto designado.
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Art. 7º O Dirigente da UORG fixará, em ato específico, o horário de funcionamento,
estipulando horário para início e término da jornada de trabalho, dando publicidade ao ato,
respeitando-se as diretrizes estabelecidas pelo Reitor.
§ 1º A contagem da jornada somente ocorrerá a partir do início do horário de funcionamento do
setor definido pela UORG.
§ 2º O cumprimento da carga horária mensal de trabalho, a que está sujeito o servidor, deverá
ser acompanhado pelas chefias imediatas.
Art. 8º A frequência deverá ser registrada nas seguintes circunstâncias:
I - Quando se tratar de servidor com jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias:
a) no início da jornada diária;
b) no início e no retorno do intervalo para as refeições e,
c) ao término da jornada diária de trabalho.
II - Quando se tratar de servidor com jornada flexibilizada de trabalho de 6 (seis) horas diárias:
a) no início da jornada diária e,
b) no término da jornada diária de trabalho.
III - Quando se tratar de servidor com regime de turnos alternados por revezamento ou em
plantão com jornada de trabalho estabelecida em norma específica:
a) no início da jornada diária e,
b) no término da jornada diária de trabalho.
Parágrafo único. Serão respeitadas, para efeito de registro de frequência, as jornadas
profissionais específicas, previstas em lei.
Art. 9º O intervalo previsto para alimentação ou repouso será de:
I - no mínimo, 1 (uma) hora diária e, no máximo, 3 (três) horas diárias, devendo ser
obrigatoriamente usufruído, conforme estabelecido no horário de funcionamento da UORG e
previsto na legislação vigente para os servidores submetidos à jornada de trabalho de 40 horas
semanais.
II - de 15 (quinze) minutos, sem prejuízo do funcionamento mínimo de 12 horas ininterruptas
do setor, para os servidores enquadrados na jornada de trabalho flexibilizada;
III - nos regimes de plantão de 12 horas estão incluídos os intervalos para alimentação.
Art. 10. Registrarão frequência, além dos servidores técnico-administrativos em educação da
UFPE, os servidores cedidos, com lotação provisória, aqueles que prestam colaboração e os
empregados temporários.
Art. 11. Na hipótese de o servidor submetido a jornada de trabalho superior a 06 (seis) horas
diárias não efetuar os registros referentes aos intervalos para alimentação ou descanso, presumir-se-á
que ele tenha usufruído o tempo máximo de 03 (três) horas, que será descontada da jornada diária de
trabalho.
Art. 12. Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede e em condições
materiais que impeçam o registro diário de frequência, preencherão boletim semanal em que se
comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço.
Art. 13. Os servidores estudantes devem registrar seus horários de entradas e saídas do
expediente, nos termos do art. 2º, do Decreto nº 1.867/96, ficando, todavia, obrigados ao
cumprimento integral da respectiva carga horária, observada a compensação.
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Art. 14. Os servidores participantes da modalidade teletrabalho, conforme legislação
específica, ficam dispensados do controle de frequência.
Art. 15. São dispensados do controle eletrônico de frequência os ocupantes de Cargos de
Direção (CD) e FG-01, bem como os respectivos substitutos no período de substituição.
Art. 16. Cada registro gera, automaticamente, um Espelho de Ponto, disponível para consulta
no Sistema, com os horários registrados e os dados do servidor, podendo ser acessado pelo/a:
I - servidor,
II - chefia imediata, e
III - gestor de ponto.
Art. 17. É responsabilidade do servidor comunicar imediatamente à chefia imediata ou ao
gestor de ponto qualquer problema no registro da frequência, para que possam ser adotadas as
providências necessárias.
Art. 18. Para efeitos de registro de frequência durante o recesso natalino, a UFPE seguirá as
orientações publicadas pelo Governo Federal.
CAPÍTULO III
DA COMPENSAÇÃO, DO BANCO DE HORAS, DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DO
SOBREAVISO
Seção I
Da Compensação
Art. 19. Para fins de controle das horas trabalhadas, ficarão registrados os créditos e os débitos
do cumprimento da carga horária mensal dos servidores, permitindo ajustes compensatórios,
acordados entre servidor e chefia imediata.
§ 1º Haverá tolerância de até 15 minutos, computados no horário de trabalho autorizado, no
início da jornada e no retorno do intervalo.
§ 2º Os intervalos de tolerância não utilizados para compensação de débitos serão computados
como crédito de horas no sistema de controle eletrônico de frequência.
§ 3º Na hipótese de saldo de débito ao final do mês, deverá o servidor compensá-lo até o
último dia do mês subsequente ao seu cômputo, sob pena de desconto da remuneração proporcional
às horas não cumpridas.
§ 4º Na hipótese de débito de horas trabalhadas, o período de compensação observará a
conveniência do serviço, não excedendo a jornada de 10 (dez) horas diárias.
§ 5º Na hipótese de saldo de crédito ao final do mês, o servidor poderá usá-lo no período de até
12 (doze) meses, sendo excluído do sistema, após este período, caso não seja usufruído.
§ 6º O registro de frequência fora do horário estipulado para início ou término da jornada de
trabalho, como eventual compensação, deverá ser acordado entre servidor e chefia imediata.
§ 7º As faltas não justificadas não serão objeto de compensação de horas, acarretando a perda
proporcional da remuneração.
§ 8º Para as faltas não justificadas, ocorridas nas sextas e/ ou segundas-feiras, serão
computados como ausência o sábado e o domingo, ou o feriado, quando intercalados.
Seção II
Do Banco de Horas
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Art. 20. A jornada diária excedente, prestada no interesse do serviço, será computada como
crédito no Sistema Eletrônico de Frequência, de forma individualizada, quando ultrapassar 01 (uma)
hora diária, mediante autorização da chefia imediata, observados os seguintes critérios:
I - as horas de trabalho excedentes à jornada diária não serão remuneradas como serviço
extraordinário e serão caracterizadas como Banco de Horas;
II - as horas armazenadas não poderão exceder:
a) 02 (duas) horas diárias;
b) 40 (quarenta) horas no mês; e
c) 100 (cem) horas no período de 12 meses.
§ 1º Salvo nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, devidamente justificados pela autoridade competente, o
Banco de Horas não se aplica:
I - ao servidor estudante, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112/1990;
II - ao servidor que cumpra jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, nos termos do art. 3º
do Decreto nº 1.590/1995;
III - ao servidor que acumule cargos, cuja soma da jornada regular e das horas excedentes
ultrapasse o total de 60 (sessenta) horas semanais; e
IV - ao servidor ocupante de cargo de Técnico em Radiologia.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que faça jus à percepção do Adicional por
Plantão Hospitalar, de que trata o art. 298, da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, referente à
mesma hora de trabalho.
Art. 21. A utilização do saldo de horas, em folgas a usufruir, deverá se dar mediante prévia
comunicação e acordo entre servidor e chefia imediata, condicionadas ao máximo de:
I - 24 (vinte e quatro) horas por semana; e
II - 40 (quarenta) horas por mês.
Seção III
Do Serviço Extraordinário
Art. 22. A prestação de serviço extraordinário está condicionada à ocorrência e comprovação
de situações excepcionais e temporárias para execução de tarefas de imprescindível necessidade para
o serviço público, cujo adiamento ou interrupção importe em manifesto prejuízo à administração.
§ 1º O serviço extraordinário só poderá ser realizado mediante autorização PROGEPE, após
solicitação da chefia imediata, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.
§ 2º O serviço extraordinário deverá ser solicitado, por meio do Processo Eletrônico,
previamente à ocorrência do evento, mediante justificativa fundamentada.
§ 3º Aos servidores enquadrados com a flexibilização da jornada de trabalho somente serão
computadas as horas extraordinárias a partir da oitava hora, acarretando na suspensão da
flexibilização em nome do interesse público, enquanto perdurar a extraordinariedade.
§ 4º O pagamento de serviço extraordinário fica limitado a 44 (quarenta e quatro) horas
mensais e 90 (noventa) horas anuais.
§ 5º O serviço extraordinário não autorizado pela chefia imediata não será remunerado e nem
compensado com folgas.
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Seção IV
Do Sobreaviso
Art. 23. Durante o período em que o servidor permanecer à disposição, em regime de
prontidão, aguardando chamado para atendimento das necessidades essenciais do serviço, deverão
ser observados os seguintes critérios:
I - somente as horas efetivamente trabalhadas em decorrência do regime de sobreaviso poderão
ser compensadas;
II - em nenhuma hipótese as horas do regime de sobreaviso serão convertidas em pecúnia.
CAPÍTULO IV
DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS
Art. 24. Serão consideradas ausências justificadas, sem prejuízo de remuneração do servidor e
sem a necessidade de compensação de horário no mês subsequente, as seguintes ocorrências:
I - de 08 (oito) dias consecutivos:
a) em caso de falecimento do cônjuge, ascendentes (pais), padrasto, madrasta, descendentes
(filhos), enteados, irmão ou pessoa declarada como dependente, mediante apresentação da certidão
de óbito; e
b) em virtude de Casamento, mediante apresentação de certidão de casamento ao responsável
pela unidade de lotação;
II - de 05 (cinco) dias corridos, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, para o servidor
(homem) em virtude de nascimento ou adoção de filho, contados da data de nascimento, da guarda
provisória ou da tutela, mediante apresentação da respectiva certidão ou documento oficial;
III - de 02 (dois) dias, comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento
eleitoral, mediante apresentação de declaração expedida pelo órgão.
IV - de 01 (um) dia, em virtude de doação de sangue, mediante apresentação de atestado.
V - por período de duração das atividades:
a) quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião
oficial, convenção ou congresso, mediante apresentação da ata respectiva;
b) participação em curso ou oficina de capacitação, na condição de aluno, desde que autorizada
pela chefia imediata;
c) servidor portador de deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente
com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial;
d) participação em ações da Política de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da
UFPE;
e) a participação em assembleia, congresso, convenção, seminário, grupo de trabalho (GT) e
aula pública, mediante comprovante de participação;
f) convocação para Júri, mediante apresentação de declaração expedida pelo órgão judiciário.
VI - utilização das folgas relativas aos trabalhos prestados à Justiça Eleitoral, exceto aqueles
que trabalharem em regime de plantão na área de saúde, conforme Resolução da Justiça Eleitoral;
VII - os casos de ausência do registro de frequência por esquecimento, problemas técnicos no
equipamento ou prestação de serviços externos, desde que autorizados pela chefia imediata;
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VIII - participação em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, observados os normativos
institucionais específicos, até o limite máximo de 04 (quatro) horas semanais e desde que não haja o
pagamento de bolsa ou retribuição pecuniária.
§ 1º Os comprovantes das ausências tratadas neste artigo deverão ser enviados, através do
sistema, ao responsável pela unidade de lotação, até o dia útil subsequente, para fins de registro da
ocorrência na frequência do servidor.
§ 2º O responsável da unidade deverá analisar a comprovação enviada e homologar a
ocorrência.
Art. 25. Ficam dispensadas de compensação, para fins de cumprimento da jornada diária, as
ausências para comparecimento do servidor, de seu dependente ou familiar a tratamentos de saúde,
consultas e realizações de exames em estabelecimentos de saúde.
§ 1º As ausências previstas no caput deverão ser previamente acordadas com a chefia imediata
e registradas preferencialmente via sistema eletrônico, e o atestado de comparecimento deverá ser
apresentado até o dia útil subsequente.
§ 2º O servidor deverá agendar seus procedimentos clínicos, preferencialmente, nos horários
que menos influenciem o cumprimento integral de sua jornada de trabalho.
§ 3º Para a dispensa de compensação de que trata o caput, incluído o período de deslocamento,
deverão ser observados os seguintes limites:
I - 44 (quarenta e quatro) horas no ano, para os servidores submetidos à jornada de trabalho de
8 (oito) horas diárias;
II - 33 (trinta e três) horas no ano, para os servidores submetidos à jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias; e
III - 22 (vinte e duas) horas no ano, para os servidores públicos submetidos à jornada de
trabalho de 4 (quatro) horas diárias.
§ 4º As ausências, de que trata o caput, que superarem os limites estabelecidos no § 3º, serão
objeto de compensação de horário, excetuados os casos específicos aprovados por junta médica da
Universidade.
Art. 26. Serão consideradas faltas justificadas, sem prejuízo de remuneração do servidor e com
a obrigatoriedade de compensação de horário, as ocorrências abaixo relacionadas, quando
desempenhadas durante a jornada de trabalho, com anuência da chefia imediata:
I - participação em atividades de capacitação, na condição de instrutor, desde que haja
retribuição em pecúnia;
II - servidor estudante com concessão de horário especial, autorizado mediante processo
administrativo;
III - em decorrência de caso fortuito ou de força maior;
IV - as horas trabalhadas em atividades inerentes a cursos, concursos públicos ou exames
vestibulares.
§ 1º As ocorrências relacionadas aos incisos I, II e III devem ser compensadas até o último dia
do mês subsequente.
§ 2º As ocorrências relacionadas ao inciso IV devem ser compensadas no prazo de até um ano.
§ 3º A não compensação do horário ocasionará a perda da remuneração proporcional ao
período da ausência.
Art. 27. As faltas injustificadas não poderão ser compensadas e deverão ser lançadas como
falta no controle eletrônico de frequência.
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Art. 28. O servidor terá descontada a sua remuneração nas seguintes hipóteses:
I - do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado; e
II - a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas
antecipadas, quando não compensadas até o mês subsequente ao da ocorrência e a critério da chefia
imediata, em conformidade com a legislação vigente.
Art. 29. As saídas antecipadas e os atrasos deverão ser comunicados antecipadamente à chefia
imediata e poderão ser compensados no controle eletrônico de frequência até o término do mês
subsequente ao da sua ocorrência.
§1º As ausências justificadas somente poderão ser compensadas no controle eletrônico de
frequência até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência, desde que tenham anuência da
chefia imediata.
§ 2º A compensação de horário deverá ser estabelecida pela chefia imediata, sendo limitada a 2
(duas) horas diárias da jornada de trabalho.
§ 3º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço deverão ser
abonados pela chefia imediata.
CAPÍTULO V
DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 30. A chefia imediata deverá homologar, no Sistema Eletrônico, os registros de frequência
até o 5º dia útil do mês subsequente.
§ 1º Caberá à chefia homologar os pedidos protocolados de ausências justificadas.
§ 2º O Gestor do Ponto poderá homologar nas ausências e/ou impedimentos legais da chefia
imediata.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Responderá civil, penal e administrativamente o servidor que fizer mau uso da senha,
tentar burlar o registro eletrônico de frequência e alterar ou destruir dados do Sistema Eletrônico de
Ponto.
Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade
Vida, obedecendo os termos da legislação vigente.
Art. 33. Ficam revogados a Resolução nº 04/2017 e o art. 13 da Resolução nº 02/2014 do
CONSAD.
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2021.
APROVADA NA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA
NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021.
Presidente:

Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA Nº 2077, DE 28 DE MAIO DE 2021
AFASTAMENTO PARA MANDATO ELETIVO
A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, usando da delegação de competência através da Portaria Normativa da PROGEPE Nº
776/2019, de 08 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União Nº 49 – de 13 de março de 2019, e
considerando a Resolução Nº 02/88, com fundamento no artigo 94 da Lei nº 8.112/90,
RESOLVE:
Conceder afastamento para mandato eletivo no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, à servidora
CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Assistente em Administração,
matrícula SIAPE nº 1467144, do Quadro de Pessoal desta Universidade, lotada na Diretoria do Centro de
Biociências.
(Processo n° 23076.000137/2021-51)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora da Diretoria de Administração de Pessoal
PROGEPE/UFPE

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 87 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 35

08 DE JUNHO DE 2021

11

ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(Por área de concentração – Baseada na Resolução nº 19/2019 do CEPE/UFPE)
PROGRAMAG

!"#$%&'($)%&*+,!+&%'(&%-.+/%.%*#01%&-.

CENTROG
NÍVELG

-&-4'!%&*+4,+5%$0)%!,.$)-4*+-&-4'!%&*

PROGRAMA: -..*&%-23*

ÁREA DE CONCENTRAÇÃOG
6 Ciências Fisiológicas
7
8
LINHAS DE PESQUISA+Rlistar todasSG
1 Fisiologia do Exercício Físico
2 Farmacologia de Produtos Naturais e Sinté;cos
3 Fisiologia do Sistema Cardiovascular
4 Fisiologia Endócrina
5 Neuroﬁsiologia e Comportamento
6 Regulação da Função Respiratória

PERÍODO DE VIGÊNCIA: para discentes ingressantes a partir de 2021.2
CRÉDITOS DO CURSO
(conforme Regimento do Programa)
CRÉDITOS PARA TITULAÇÃO
OBRIGATÓRIOS

OPTATIVOS

TOTAL GERAL

24

24

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
CÓDIGO
!&/9:9

NOME

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO
DE
CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
TIPO DE
COMPONENTE
CRÉDITOS COMPONENTE
FLEXÍVEL

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

TIPO DE
COMPONENT
COMPONENT
E FLEXÍVEL
E
-;<=<>?>@
(3*

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
CÓDIGO
!&/:AA
!&/:A6
!&/:A7
!&/:A8
!&/:AB
!&/9:C

NOME
BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL E METABOLISMO CELULAR
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
MODELOS DIDÁTICOS EM FISIOLOGIA
MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS NA HIPERTENSÃO NEUROGÊNICA
SINALIZAÇÃO CELULAR NAS RESPOSTAS FISIOPATOLÓGICAS
ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

30
45
45
60
45

7
8
8
B
8

Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Atividade

(3*
(3*
(3*
(3*
(3*
.%!

OBSERVAÇÕES
D*..%E%#%4-4,+4,+-D)*5,%$-!,($*+4,+&)F4%$*.+4*+!,.$)-4*+D-)-+*+4*"$*)-4*G+++H+++I+.%!++++H+++I+(3*+++++HJI+(3*+.,+-D#%&KL?M;<>?>@G
dias
D)-N*+!OJ%!*+D-)-+,($),1-+4-+5,).3*+4,/%(%$%5-+4-+4%..,)$-23*P$,.,G++++H+++I+.%!+++++++HJI+(3*
?;Q
OUTRAS EXIGÊNCIAS:+4@+?TUV>U+TUW+U+)@X<W@M;U+%M;@VMU+>U+DVUXV?W?+>@+DYZ[XV?>L?\]U+!L^;<T_M;V<TU+@W+&<_MT<?Z+/<Z<U^YX<T?Z+RDD1!&/P"/D,S+`+@W+Z@L+?V;<XU+aB+
Rb?VcXV?dUZ+6e`+7e+@+8eS`+f@W+TUWU+U+)@X<W@M;U+1@V?^+>U+DD1!&/`+>U+;U;?^+>@+7B+TVQ><;UZ+b?V?+U+W@Z;V?>U`+@+8A+TVQ><;UZ+b?V?+U+>UL;UV?>U`+U+><ZT@M;@+>@=@Vc+TLVZ?V+MU+WgM<WU+9+
TVQ><;UZ`+b?V?+U+W@Z;V?>U`+@+67+TVQ><;UZ`+b?V?+U+>UL;UV?>U`+@W+bVUXV?W?Z+>?+W@ZW?+cV@?+>@+TUMT@M;V?\]U+R&<_MT<?Z+/<Z<U^YX<T?ZS+@W+<MZ;<;L<\h@Z+><;?Z+MLT^@?>UV?Z+R?bV@Z@M;?>?Z+
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.026776/2021-53
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ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(Por área de concentração – Baseada na Resolução nº 19/2019 do CEPE/UFPE)
PROGRAMAH

!"#$%&'($)%&*+,!+&%'(&%-.+/%.%*#01%&-.

CENTROH
NÍVELH

-&-4'!%&*+4,+5%$0)%4*"$*)-4*+-&-4'!%&*

PROGRAMA: -..*&%-23*

ÁREA DE CONCENTRAÇÃOH
6 Ciências Fisiológicas
7
8
LINHAS DE PESQUISA+Slistar todasTH
1 Fisiologia do Exercício Físico
2 Farmacologia de Produtos Naturais e Sinté;cos
3 Fisiologia do Sistema Cardiovascular
4 Fisiologia Endócrina
5 Neuroﬁsiologia e Comportamento
6 Regulação da Função Respiratória

PERÍODO DE VIGÊNCIA: para discentes ingressantes a partir de 2021.2
CRÉDITOS DO CURSO
(conforme Regimento do Programa)
CRÉDITOS PARA TITULAÇÃO
OBRIGATÓRIOS

OPTATIVOS

TOTAL GERAL

30

30

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
CÓDIGO
!&/9::

NOME

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO
DE
CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
TIPO DE
COMPONENTE
CRÉDITOS COMPONENTE
FLEXÍVEL

TESE DE DOUTORADO

TIPO DE
COMPONENT
COMPONENT
E FLEXÍVEL
E
-;<=<>?>@
(3*

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
CÓDIGO
!&/:AA
!&/:A6
!&/:A7
!&/:A8
!&/:AB
!&/9:C
!&/9:D

NOME
BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL E METABOLISMO CELULAR
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
MODELOS DIDÁTICOS EM FISIOLOGIA
MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS NA HIPERTENSÃO NEUROGÊNICA
SINALIZAÇÃO CELULAR NAS RESPOSTAS FISIOPATOLÓGICAS
EXAME DE QUALIFICAÇÃO – DOUTORADO
ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

30
45
45
60
45

7
8
8
B
8

Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Disciplina
Atividade
Atividade

(3*
(3*
(3*
(3*
(3*
(3*
.%!

OBSERVAÇÕES
24
E*..%F%#%4-4,+4,+-E)*5,%$-!,($*+4,+&)G4%$*.+4*+!,.$)-4*+E-)-+*+4*"$*)-4*H+++IJK+.%!++++I+++K+(3*+++++I++K+(3*+.,+-E#%&LM?N;<>?>@H
dias
E)-O*+!PJ%!*+E-)-+,($),1-+4-+5,).3*+4,/%(%$%5-+4-+4%..,)$-23*Q$,.,H++++I+++K+.%!+++++++IJK+(3*
?;R
OUTRAS EXIGÊNCIAS:+4@+?UVW>V+UVX+V+)@Y<X@N;V+%N;@WNV+>V+EWVYW?X?+>@+EZ[\YW?>M?]^V+!M_;<U`N;W<UV+@X+&<`NU<?[+/<[<V_ZY<U?[+SEE1!&/Q"/E,T+a+@X+[@M+?W;<YV+CB+
Sb?WcYW?dV[+6ea+7e+@+8eTa+f@X+UVXV+V+)@Y<X@N;V+1@W?_+>V+EE1!&/a+>V+;V;?_+>@+7B+UWR><;V[+b?W?+V+X@[;W?>Va+@+8A+UWR><;V[+b?W?+V+>VM;VW?>Va+V+><[U@N;@+>@=@Wc+UMW[?W+NV+XgN<XV+9+
UWR><;V[a+b?W?+V+X@[;W?>Va+@+67+UWR><;V[a+b?W?+V+>VM;VW?>Va+@X+bWVYW?X?[+>?+X@[X?+cW@?+>@+UVNU@N;W?]^V+S&<`NU<?[+/<[<V_ZY<U?[T+@X+<N[;<;M<]h@[+><;?[+NMU_@?>VW?[+S?bW@[@N;?>?[+
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.026776/2021-53
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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS
FISIOLÓGICAS DA SBFIS, ASSOCIADA UFPE
TÍTULO I - DA NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVOS
CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares
Art. 1º. Este regimento disciplina a organização e o funcionamento do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em
Ciências Fisiológicas (PPGMCF) da instituição Associada Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de acordo
com as normas determinadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para os
programas de pós-graduação em forma associativa, e pela Resolução n.º 19/2020 CEPE/UFPE.
Parágrafo Único. O PPGMCF funcionará em dois níveis, mestrado e doutorado acadêmicos, destinando-se à formação
de docentes e pesquisadores na área de ciências fisiológicas. O PPGMCF pertence ao Sistema Nacional de Pósgraduação e é avaliado pela CAPES.
CAPÍTULO II - Do Funcionamento do Programa
Art. 2o. O PPGMCF, proposto e mantido pela Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis), é constituído pela associação
em rede de docentes com produtividade científica e vínculo efetivo com as Instituições de Ensino Superior (IES) onde a
implantação de programas independentes de ciências fisiológicas ainda não é possível, denominadas Instituições
Associadas, e docentes de programas de pós-graduação bem consolidados, denominados Instituições Nucleadoras.
Art. 3o. São ordenamentos institucionais básicos do Programa a legislação federal pertinente e este Regimento.
CAPÍTULO III - Da Responsabilidade Compartilhada
Art. 4º. As instituições Nucleadoras deverão disponibilizar infraestrutura acadêmica e administrativa para que as
atividades do Programa sejam desenvolvidas de acordo com a vocação local e as necessidades indicadas pela
coordenação geral do programa, ouvido o Colegiado Geral. Os docentes das Nucleadoras não compõem o núcleo de
docentes permanentes do Programa, exceto quando o coordenador for de uma Nucleadora.
§1º. As Instituições de vínculo dos docentes que constituem a associação inicial como
Nucleadoras são:
a) Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal de Minas
Gerais;
b) Programa de Pós-graduação em Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo;
c) Programa de Pós-graduação em Fisiologia Humana, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;
d) Programa de Pós-graduação em Ciências: Fisiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro;
e) Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
f) Programa de Pós-graduação em Ciências: Fisiologia Geral, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
Art. 5º. A instituição Associada UFPE é responsável direta pelos estudantes e deverá disponibilizar infraestrutura
acadêmica e administrativa para que as atividades do Programa sejam desenvolvidas de acordo com a vocação local e
as necessidades indicadas pela coordenação geral do programa, ouvido o Colegiado Geral.
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§1º. A instituição Associada deve ser composta por um grupo mínimo de 05 (cinco) docentes com formação sólida na
área, com boa produção científica e capacidade demonstrada em atividade de orientação de estudantes de graduação ou
pós-graduação, porém que não tenha condições para constituir Programas de Pós-graduação na área.
§2º. O corpo docente do Programa será formado por docentes permanentes e colaboradores com vínculo efetivo à
Instituição Associada.
CAPÍTULO IV - Da Infraestrutura Compartilhada
Art. 6°. A infraestrutura disponível nas Instituições Nucleadoras poderá ser utilizada pelos discentes e docentes da
Instituição Associada mediante acordo entre os docentes responsáveis e a concordância das respectivas chefias.
Art. 7°. A infraestrutura disponível na Instituição Associada UFPE poderá ser compartilhada pelos seus discentes e
docentes ou de outra Instituição Associada mediante acordo entre os docentes responsáveis e a concordância das
respectivas chefias imediatas.
CAPÍTULO V - Dos Objetivos do PPGMCF e Perfil do Egresso
Art. 8°. São objetivos gerais do Programa:

I.

Consolidar e expandir a área do conhecimento em Ciências Fisiológicas.

II.

Reduzir as assimetrias territoriais da Pós-graduação na área.

III. Viabilizar a atuação de docentes pesquisadores nas atividades de formação, produção e divulgação de
conhecimentos científicos.
Art. 9°. São objetivos específicos do Programa:
I. Propiciar conhecimentos dos fenômenos fisiológicos, preparando seus estudantes para o
desempenho de atividades de pesquisa e de docência superior na área;
II. Incentivar a pesquisa, a produção científica e a inovação na área de Ciências Fisiológicas;
III. Ampliar o número de mestres e doutores com qualificação moderna, diferenciada e de
excelência na área, com capacidade de competir nos melhores centros nacionais e internacionais.
Art.10. O Programa, com uma área de concentração - Ciências Fisiológicas, será desenvolvido de modo a criar
condições para que o estudante se torne capaz de:
a) Com o mestrado:

I.

Utilizar bibliografia internacional pertinente às áreas de fisiologia, farmacologia, bioquímica
e de ciências correlatas;

II.

Utilizar o método científico na solução de problemas;

III.

Elaborar e executar projetos de pesquisa;

IV.

Fazer análise crítica de pesquisas nas áreas de ciências fisiológicas;

V.

Participar, como docente, de cursos de graduação.

b) Com o doutorado:

I.

Elaborar e executar projetos de pesquisa;

II.

Redigir e apresentar trabalhos de pesquisa;

III.

Fazer análise crítica de pesquisas nas áreas de ciências fisiológicas;

IV.

Participar, como docente, de cursos de graduação e pós-graduação;
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V. Fazer a integração de conhecimentos da área de ciências fisiológicas com áreas correlatas de
graduação e pós-graduação.
TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO I – Da Estrutura Organizacional
Art. 11. Integram a organização didático-administrativa do PPGMCF:
I. Colegiado Geral do Programa, órgão superior deliberativo.
II. Colegiado Administrativo Local, órgão executivo local, na Instituição Associada UFPE.
CAPÍTULO II – Da Composição dos Colegiados
Art. 12. O Colegiado Geral do Programa será composto por:

I.

Coordenador e Vice-Coordenador do Programa, eleitos pelos membros do Colegiado Geral;

II.

Presidente ou representante da diretoria da SBFis;

III.

Coordenador do mandato anterior;

IV.

Um representante de cada Instituição Nucleadora, indicado pelo Colegiado do respectivo
Programa de Pós-graduação;

V.

Os coordenadores dos colegiados administrativos locais;

VI.

Dois representantes discentes do Programa.

Parágrafo Único. O mandato no Colegiado Geral será de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 13. Compete ao Colegiado Geral do Programa:

I.

Orientar e coordenar as atividades do Programa, podendo para isto recomendar às
Instituições Associadas e Nucleadoras a indicação ou substituição de docentes e a criação de
áreas e linhas de pesquisa;

II.

Aprovar, mediante análise de "curriculum vitae", os nomes dos professores que integrarão o
corpo docente do Programa, bem como os orientadores e co-orientadores, quando houver;

III.

Propor e aprovar modificações relativas à Estrutura Curricular do Programa, quanto à
criação, transformação, exclusão e extinção de componentes curriculares;

IV.

Estabelecer as normas do Programa ou sua alteração;

V.

Fixar diretrizes para os programas dos componentes curriculares e recomendar sua
modificação quando necessário;

VI.
VII.

Avaliar e aprovar as atividades propostas pelas Instituições Associadas ou Nucleadoras.
Deliberar sobre o número de vagas a serem oferecidas para seleção anualmente em cada
Instituição Associada;

VIII.

Aprovar a criação de componentes curriculares do programa;

IX.

Estabelecer critérios para a aceitação de inscrições e para a seleção de candidatos,
observadas as normas estabelecidas neste Regulamento;

IX.

Estabelecer critérios gerais, ouvida a Comissão de Bolsas, para alocação de bolsas e
acompanhamento do trabalho dos bolsistas;

X.

Estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante efetiva orientação acadêmica;
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XI.

Apreciar, diretamente ou através da Comissão de Acompanhamento de Estudantes, e aprovar os
projetos de pesquisa encaminhados pelo Colegiado Local que visem a elaboração de tese,
conforme artigos 80 e 81;

XII.

Elaborar o planejamento orçamentário geral do programa, estabelecendo critérios para a
alocação de recursos;

XIII.

Colaborar com as Instituições Associadas e Nucleadoras quanto à implementação de medidas
necessárias ao incentivo, acompanhamento e avaliação da pesquisa e produção do programa;

XIV.

Propor aos Dirigentes (Chefes de Departamentos, Diretores de Unidades ou Pró-Reitores de Pósgraduação) medidas necessárias ao bom andamento do Programa;

XV.

Acompanhar as atividades do Programa nos Departamentos ou em outros setores;

XVI.

Decidir sobre os casos omissos neste Regimento, observada a legislação aplicável e nos limites
de sua competência decisória;

Art. 14. O Colegiado Geral reunir-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano, no início de cada semestre, e em caráter
extraordinário sempre que convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a requerimento de 2/3 (dois terços)
de seus membros.
§1º. A convocação do Colegiado Geral será feita com antecedência de 30 (trinta) dias, com menção do assunto a ser
tratado, salvo se este for considerado reservado, a juízo do Coordenador.
§2º. Haverá dispensa de prazo para reuniões de caráter urgente.
§3º. Perderá o mandato o membro do Colegiado que, sem causa justificada, faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a
3 (três) intercaladas.
Art. 15. O Colegiado Geral se reunirá com a maioria absoluta de seus membros e decidirá por maioria simples de votos,
cabendo ao Coordenador o voto de qualidade nos casos de empate.
Art. 16. De cada reunião do Colegiado Geral, lavrar-se-á ata que será discutida e, após aprovação pelos membros
presentes, subscrita pelo Coordenador.
Art. 17. Conforme Resolução 11/2019 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE, o
Colegiado Local será composto por:

I.

Coordenador e Vice-Coordenador, orientadores do Programa, eleitos pelo corpo docente da
UFPE;

II.

Os docentes credenciados do PPGMCF/UFPE;

III.

Representação discente;

IV.

Representação dos técnicos administrativos.

§1º. Podem participar das reuniões do Colegiado, com direito a voz e sem direito a voto, pesquisadores visitantes e
pesquisadores de Pós-Doutorado vinculados ao PPGMCF/UFPE.
§ 2º. Participa do Colegiado Local 01 (um) representante discente, do curso de mestrado ou doutorado, eleito dentre e
pelos alunos regulares do Programa, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido por mais um ano e com
direito a voz e voto.
§ 3º. Participa do Colegiado 01 (um) representante dos técnicos administrativos, eleito dentre e pelos técnicos
administrativos, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um ano e com direito a voz e voto.
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§ 4º. O credenciamento de docentes do PPGMCF/UFPE deve ocorrer preferencialmente no início do ciclo de avaliação
da CAPES, tendo validade máxima até o final do mesmo ciclo de avaliação, respeitados, para fins de recredenciamento
ou descredenciamento, os critérios estabelecidos em Normativa Interna.
Art. 18. A renovação de membros dos Colegiados será convocada pelo respectivo Coordenador, na forma deste
Regimento, até 30 (trinta) dias antes do término do mandato.
Art. 19. As reuniões presenciais e não-presenciais (de forma virtual em ambiente eletrônico) do Colegiado Local
ocorrerão conforme estabelecido por este Regimento Interno, observado o disposto no Regimento Geral da UFPE, com
quórum mínimo composto por maioria simples, ou seja, presença de cinquenta por cento mais um do número total de
membros que o compõe.
Art. 20. Compete ao Colegiado Administrativo Local:

I.

Orientar e coordenar as atividades locais do Programa;

II.

Propor ao Colegiado Geral do Programa nomes dos professores que poderão integrar o corpo
docente do Programa, bem como os orientadores e coorientadores, quando houver.

III.

Propor modificações relativas à Estrutura Curricular do Programa quanto à criação,
transformação, exclusão e extinção de componentes curriculares no âmbito da Instituição
Associada;

IV.

Realizar as inscrições e a seleção de candidatos, observadas as normas estabelecidas neste
Regulamento;

V.

Deliberar sobre as questões referentes à matrícula e rematrícula, trancamento total e parcial,
reopção e dispensa de componentes curriculares, transferência, aproveitamento de créditos,
bem como as representações e recursos impetrados;

VI.

Estabelecer critérios para alocação de bolsas e acompanhar o trabalho dos discentes no âmbito
da Instituição Associada;

VII.

Estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante efetiva orientação acadêmica;

VIII.

Designar um professor orientador para cada estudante, observado o disposto nos artigos 26, 27
e 28 deste Regulamento;

IX.

Prorrogar o prazo de permanência de estudante no programa, ouvido o orientador;

X.

Revalidar os créditos de estudantes que tenham ultrapassado o prazo previsto, ouvido o
orientador;

XI.

Aprovar os planos de estudo dos estudantes, indicando o nome do orientador acadêmico que o
acompanhará durante a fase de obtenção dos créditos;

XII.

Encaminhar os projetos de pesquisa dos estudantes que visem à elaboração de tese para
apreciação e aprovação pelo colegiado geral;

XIII.

Aprovar comissão examinadora para julgamento de dissertação de Mestrado e tese de
Doutorado;

XIV.

Colaborar com as outras Instituições Associadas e as Nucleadoras quanto à implementação
de medidas necessárias ao incentivo, acompanhamento e avaliação da pesquisa e produção
do programa;

XV.

Propor aos Dirigentes (Chefes de Departamentos, Diretores de Unidades ou Pró-Reitores
de Pós-graduação) medidas necessárias ao bom andamento do Programa;
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XVI.

Acompanhar as atividades do Programa nos laboratórios, Departamentos ou em outros
setores.

XVII.

Representar o órgão competente, no caso de infração disciplinar.

XVIII.

Decidir sobre os casos omissos neste Regulamento, observada a legislação aplicável e nos
limites de sua competência decisória;

XIX.

Avaliar e aprovar a participação de discentes em Programas Especiais propostos pelas
agências de fomento federais e estaduais

XX.

Elaborar e executar o planejamento orçamentário no âmbito da Instituição Associada, de
acordo com critérios estabelecidos pelo colegiado Geral.
CAPÍTULO III – Dos Coordenadores

Art. 21. O Coordenador do Colegiado Geral do Programa, assim como o Vice-Coordenador, que o substituirá em caso
de necessidade, serão eleitos pelos membros do Colegiado Geral e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução.
Parágrafo único. Em caso de afastamento do coordenador por período superior a seis meses ou vacância será
convocada nova eleição.
Art. 22. Compete ao Coordenador do Colegiado Geral do Programa:

I.

Convocar e presidir o Colegiado Geral e atuar como principal autoridade executiva do órgão;

II.

Executar as deliberações do Colegiado Geral, encaminhando aos órgãos competentes ou ao
Colegiado Administrativo Local;

III.

Coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados e todos os trabalhos referentes à
realização das atividades acadêmico-administrativas do Programa;

IV.

Remeter todos os relatórios e informações sobre as atividades do Programa;

V.

Anunciar por correspondência e na página do Programa, com a devida antecedência, o calendário
das principais atividades acadêmicas de cada ano e as demais informações solicitadas;

VI. Exercer as demais atribuições estabelecidas por este Regulamento.
Art. 23. Ao Coordenador do Colegiado Administrativo Local, eleito pelo respectivo Colegiado, com mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução, compete:

I.

Convocar e presidir o Colegiado Administrativo Local e atuar como principal autoridade
executiva do órgão;

II.

Executar as deliberações do Colegiado Geral, encaminhando aos órgãos competentes ou ao
Colegiado Administrativo Local;

III.

Coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados e todos os trabalhos referentes à
realização das atividades acadêmico-administrativas do Programa;

IV.

Remeter todos os relatórios e informações sobre as atividades do Programa;

V.

Organizar o calendário acadêmico do PPG, submetendo-o ao Colegiado Local, observado o
calendário de matrícula estabelecido pelo CEPE/UFPE.

VI.

Anunciar por correspondência e na página do Programa, com a devida antecedência, o
calendário das principais atividades acadêmicas de cada ano e as demais informações
solicitadas;
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VII.

Atender às diretrizes determinadas e tarefas atribuídas pelo Colegiado Geral

VIII.

Fiscalizar o cumprimento das atividades acadêmicas, provocando os órgãos competentes os
casos de irregularidades ou infrações disciplinares;

IX.

Apresentar o relatório anual das atividades do PPG à ProPG por meio da Plataforma
Sucupira, de acordo com o prazo estipulado no âmbito da UFPE;

X.

Articular-se com a ProPG e a direção da unidade a que estiver
administrativamente vinculado a fim de compatibilizar o funcionamento do
PPG com as diretrizes delas emanadas;

XI.

Encaminhar ao Colegiado as solicitações de reconhecimento de títulos de
pós-graduação obtidos em instituições estrangeiras encaminhadas pela
ProPG;

XII.

Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias
relativas à pós-graduação stricto sensu, bem como desempenhar as demais
atribuições que lhe forem designadas no Regimento Geral da Universidade,
em Resoluções do CEPE/UFPE, no Regimento Interno e em Normativa
Interna do PPG;

XIII.

Adotar as providências que se fizerem necessárias para o funcionamento do
PPG em matéria de instalações, equipamentos e pessoal.

XIV.

Exercer as demais atribuições estabelecidas por este Regimento.

XV.

Atuar como presidente de comissão examinadora de Dissertação ou Tese na impossibilidade
de participação do orientador.

Art. 24. A coordenação Geral do Programa disporá de uma secretaria própria para centralizar o expediente e os
registros que se fizerem necessários à execução, acompanhamento e controle das atividades gerais do Programa.
Art. 25. O PPGMCF/UFPE disporá da secretaria geral de pós-graduação do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) para
auxiliar nas atividades que se fizerem necessárias à execução, acompanhamento e controle das ações do Programa.
CAPÍTULO IV – Dos Docentes e da Orientação
Art. 26. Cada discente do programa será orientado por um (01) orientador da Instituição Associada (UFPE), podendo
ser co-orientado por docente credenciado em uma das Instituições Nucleadoras, Associadas ou outra Instituição de
Ensino ou Pesquisa.
Parágrafo único. Quando considerado pertinente pelo Colegiado Local e comunicado ao Colegiado Geral, o Pósdoutorando vinculado à Instituição Associada poderá atuar como co-orientador de estudante de Mestrado.
CAPÍTULO V - Dos Critérios de Credenciamento e Descredenciamento de Docentes do Programa
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Art. 27. Farão parte do corpo docente do PPGMCF como orientadores docentes vinculados à Instituição Associada
(UFPE) com título de doutor, produção científica regular e capacidade de formação de pessoal, de acordo com
resolução específica determinada pelo Colegiado Geral.
§1º. A solicitação de credenciamento no Programa para a orientação de estudantes deverá ser encaminhada pelos
docentes acompanhada de Curriculum Vitae e carta de justificativa com informações sobre a estrutura e financiamento
disponíveis para o desenvolvimento de projetos de pesquisa de seus orientados. O pedido deve ser direcionado para o
colegiado Local, e se aprovado, será encaminhado para posterior análise em reunião do colegiado Geral.
§2º. O credenciamento para orientação de doutorado somente poderá ser solicitado pelo docente que houver concluído a
orientação de pelo menos um mestrado (em qualquer PPG certificado pela CAPES).
§3º. O credenciamento de todos os docentes do Programa terá validade por 4 (quatro) anos e deve ocorrer
preferencialmente no início do ciclo de avaliação da CAPES. Para a renovação do credenciamento, o orientador deverá
demonstrar produtividade científica em termos de publicações de artigos completos e orientação de estudantes de pósgraduação, de acordo com resolução específica determinada pelo Colegiado Geral.
§4º. O docente permanente poderá orientar no máximo 8 (oito) estudantes na somatória total de todos os programas de
pós-graduação em que esteja credenciado. Em casos excepcionais, este limite poderá ser temporariamente ultrapassado
mediante justificativa do Colegiado Local, e aprovado pelo Colegiado Geral.
§ 5º. O descredenciamento ocorrerá quando o docente não cumprir os critérios para o recredenciamento em relação a
produção científica e formação de pessoal, ou a seu pedido.
Art. 28. Compete ao orientador:

I.

Orientar o estudante na organização de seu plano de estudo, escolhendo de comum acordo os
componentes curriculares a serem cursadas e assisti-lo em sua formação pós-graduada;

II.

Aprovar o requerimento de matrícula de seu orientando nos componentes curriculares, bem
como os pedidos de substituição ou de cancelamento de matrícula em componentes curriculares;

III.

Acompanhar o desempenho do estudante, dirigindo-o em seus estudos e pesquisas;

IV.

Orientar o estudante na elaboração do projeto de dissertação/tese e na sua execução;

V.

Autorizar o estudante a apresentar sua dissertação/tese, nos termos deste regulamento;

VI.

Participar como presidente das comissões examinadoras das dissertações/teses de seus
orientandos.
TÍTULO III - DA ADMISSÃO NO PROGRAMA
CAPÍTULO I – Da Oferta de Vagas por Instituição

Art. 29. O número de vagas a serem abertas será proposto pelos Colegiados Administrativos Locais e deliberado pelo
Colegiado Geral do Programa.
Art. 30. Para o estabelecimento do número de vagas, o Colegiado levará em consideração, entre outros, os seguintes
dados:

I.

Capacidade de orientação do programa, obedecido o disposto nos artigos 27 e 29;

II.

Fluxo de entrada e saída de estudantes;

III.

Produtividade científica dos orientadores;

IV.

Capacidade financeira;

V.

Capacidade das instalações.
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Art. 31. Vagas reservadas às ações afirmativas serão definidas conforme os critérios da UFPE.
CAPÍTULO II – Dos Critérios de Seleção, Exclusão e Transferência de Discentes do Programa
Art. 32. Os candidatos serão convocados através de Edital, aprovado pelo Colegiado Local e Geral, publicado no
boletim oficial e na página eletrônica da UFPE e na da SBFis.
Art. 33. No ato da inscrição para seleção ao Programa, o candidato deverá atender ao Edital publicado.
Art. 34. O PPG poderá ofertar vagas para estudantes estrangeiros, seguindo a Instrução Normativa 01/2020 da Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) da UFPE.
Art. 35. A seleção para o nível de mestrado será realizada ao menos uma vez ao ano e estará a cargo de comissão
composta por orientadores permanentes do Programa indicados pelo Colegiado Administrativo Local e incluirá:

I.

Análise do histórico escolar e do currículo (classificatório);

II.

Arguição do Curriculum vitae (classificatório);

III.

Prova de conhecimento em Fisiologia (eliminatória e classificatória);

IV. Exame de proficiência em língua inglesa. Candidatos que possuírem comprovação de aprovação de
até 5 anos poderão ser dispensados deste exame (eliminatório);

IV.

Outras modalidades de avaliação que se fizerem necessárias e especificadas no Edital de
seleção.

Art. 36. A seleção para o nível de doutorado será realizada pela sistemática de fluxo contínuo e estará a cargo de
comissão composta por orientadores permanentes do Programa indicados pelo Colegiado Local e incluirá:

I.

Apresentação de projeto de pesquisa a ser desenvolvido, seguida de arguição (eliminatório e
classificatório);

II.

Análise e arguição do Curriculum vitae (classificatório);

III.

Exame de proficiência em língua inglesa. Candidatos que possuírem comprovação de
aprovação de até 5 anos poderão ser dispensados deste exame (eliminatório);

IV. Prova de conhecimento em Fisiologia (eliminatória). Candidatos com título de mestrado na área de
Ciências Fisiológicas serão dispensados desta Prova.
Art. 37. Nas provas de caráter eliminatório, o candidato deverá obter nota mínima a critério do Colegiado e
discriminada no Edital de seleção.
Art. 38. Os candidatos que tiverem proficiência na língua inglesa documentada por outras instituições, como TOEFL,
Cambridge ou similares, poderão requerer dispensa deste exame, se obtiver conceito igual ou superior ao exigido no
edital. Os estudantes estrangeiros deverão apresentar comprovante de proficiência em língua portuguesa.
Art. 39. O Colegiado ou Comissão por ele designada deverá estabelecer a natureza dos instrumentos de avaliação a
serem utilizados, bem como os critérios de julgamento.
Art. 40. A seleção para ingresso no PPGMCF/UFPE pode ter validade máxima de 12 meses contados a partir da
publicação do resultado final da seleção no Boletim Oficial da UFPE.
CAPÍTULO III - Da Admissão no Programa
Art. 41. Para ser admitido como estudante regular do PPGMCF o candidato deverá ter concluído o curso de graduação
ou o mestrado, quando for o caso, e ter sido selecionado e classificado para ingresso no Programa;
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Art. 42. Estudantes matriculados no nível de mestrado poderão ser transferidos para o nível de doutorado, mediante
requerimento do orientador e análise do desempenho científico e acadêmico do estudante pelo Colegiado Local, até
terem completado 18 meses de início do mestrado.
§1º. O estudante estará sujeito às exigências referentes ao nível, previstas neste regulamento.
§2º. O estudante-candidato deverá satisfazer todas as exigências abaixo:

I.

Estar trabalhando ativamente em projeto de pesquisa considerado de nível adequado ao
doutorado;

II.

Mostrar resultados experimentais indicadores de capacidade de concluir com sucesso o
projeto proposto;

III.

Ter integralizado os créditos para o nível de mestrado;

IV.

Ter obtido rendimento mínimo exigido de acordo com a Resolução vigente da ProPG/UFPE;

V.

Demonstrar produção científica representada por trabalhos publicados ou aceitos para
publicação em revistas indexadas relacionados ao projeto de pesquisa.

§3º. A solicitação deverá ser encaminhada pelo orientador, com anuência do candidato, e deverá conter:

I.

Currículo Lattes do aluno;

II.

Histórico escolar;

III.

Projeto de pesquisa de doutorado;

IV.

Carta de encaminhamento do orientador contendo as justificativas para a solicitação,
fundamentadas no mérito e na originalidade da proposta do trabalho de pesquisa, no desempenho
escolar e na maturidade científica do candidato.

§4º. O Colegiado Local constituirá uma comissão examinadora composta por no mínimo três docentes, a qual deverá
considerar na sua avaliação:

I.

A documentação encaminhada;

II.

Apresentação, pelo aluno, da síntese da proposta do projeto de pesquisa de doutorado e dos
resultados obtidos durante o período que permaneceu no mestrado;

III.

Arguição sobre o projeto de pesquisa, bem como avaliação da maturidade e do conhecimento
do candidato na área.

§5º. Para a contagem do tempo no novo nível, será considerada a data da matrícula original no Mestrado, devendo a
transferência ser comunicada à UFPE para mudança no registro do estudante.
Art. 43. Também será permitida a admissão de discentes por meio de:
I. Transferência interna (oriunda de outros PPGs da UFPE) ou externa (oriunda de PPGs de outras
instituições nacionais, devidamente reconhecidos pela CAPES);
II. Programas internacionais de bolsas;
III. Convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo CEPE/UFPE;
IV. Convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a UFPE e instituições de ensino
e/ou pesquisa.
Art. 44. Estudantes matriculados em outros Programas de Pós-graduação poderão ser transferidos para o PPGMCF a
critério do Colegiado Local e mediante aprovação em prova de conhecimentos em Ciências Fisiológicas.
§1º. O estudante-candidato não pode ter completado 12 meses de início do mestrado, ou 24 meses de início do
doutorado;
§2º. A solicitação deverá ser encaminhada pelo orientador, com anuência do candidato, e deverá conter:
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I.

Currículo Lattes do estudante;

II.

Histórico escolar de Pós-graduação, do qual constem os componentes curriculares cursados,
suas cargas horárias, avaliação em notas ou conceitos e créditos obtidos;

III.

Ementa dos componentes curriculares que compõem o histórico escolar;

IV.

Projeto de pesquisa;

V.

Carta de encaminhamento do orientador contendo as justificativas para a solicitação,
acompanhada de cronograma para cumprimento dos créditos e demais exigências para o
nível, de acordo com este regimento.

§3º. O Colegiado Local constituirá uma comissão examinadora composta por no mínimo três docentes, a qual deverá:

I.

Elaborar e aplicar um exame de conhecimento da área;

II.

Avaliar documentação encaminhada;

III. Avaliar uma apresentação, pelo aluno, da síntese da proposta do projeto de pesquisa, no caso de
doutorado;
IV. Arguir sobre o projeto de pesquisa, no caso de doutorado.
§4º. Para a contagem do tempo, será considerada a data da matrícula no programa de origem, devendo a transferência
ser comunicada à UFPE para mudança no registro do estudante.
Art. 45. O estudante transferido deverá obter, nos componentes curriculares da área de concentração do Programa, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos créditos exigidos, independentemente do número de créditos obtidos no
Programa/Instituição de origem.
Art. 46. A Secretaria do Colegiado Local enviará para registro da ProPG/UFPE os elementos de identificação dos
candidatos aceitos.
Art. 47. Para o ingresso de estrangeiros na condição de discente regular, deve-se observar a legislação vigente relativa à
imigração/residência temporária e/ou permanente no Brasil e a Resolução para admissão de discentes estrangeiros pela
UFPE.
CAPÍTULO IV - Da Matrícula no Programa
Art. 48. A matrícula dos candidatos aprovados e classificados no processo de seleção dos cursos de mestrado e
doutorado do PPGMCF/UFPE deverá ser realizada na instituição Associada UFPE.
Art. 49. A matrícula será realizada por meio do sistema de gestão acadêmica da pós-graduação, observados os prazos
estabelecidos pela ProPG e homologados pela UFPE no calendário de matrícula.
§1º. As matrículas decorrentes de transferência, programas internacionais de bolsas, convênio de cotutela de tese e
convênio de cooperação institucional (nacional ou internacional) seguirão os mesmos trâmites do caput.
§2º. As matrículas de discentes em componentes curriculares ofertados pelo PPGMCF poderão ser realizadas fora do
calendário semestral de matrícula desde que haja o consentimento do orientador e aprovação no Colegiado Local do
programa.
Art. 50. A cada período letivo, o calendário e os procedimentos de oferta de componentes curriculares e matrícula de
discentes novos e veteranos será definido pelo PPGMCF/UFPE.
Art. 51. O candidato aprovado e classificado em processo de seleção e admissão deverá efetivar a sua matrícula no
prazo máximo de até 12 meses subsequente ao exame de seleção, conforme o previsto na resolução 19/2020
CEPE/UFPE, de acordo com os prazos do calendário de matrícula, sem a qual não faz jus à respectiva vaga.
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Art. 52. É responsabilidade do discente, a cada período letivo, realizar/renovar sua matrícula na forma e nos prazos
estabelecidos pelo PPGMCF/UFPE.
§ 1º. A não realização/renovação da matrícula prevista no caput será considerada como abandono de curso, o que
implica, no caso dos discentes regulares, perda do vínculo do discente com o PPGMCF/UFPE.
§ 2º. Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, que o discente porventura encontre para realização ou renovação da
matrícula em componentes curriculares deverão ser imediatamente comunicadas por escrito (requerimento ou
comunicação eletrônica) à coordenação do PPGMCF/UFPE para as providências cabíveis, impreterivelmente até o final
das datas para matrículas e/ou rematrículas.
Art. 53. No ato da matrícula, o estudante entregará na secretaria Local do programa um plano de trabalho referente ao
desenvolvimento do seu projeto e cronograma de atividades acadêmicas, aprovado pelo orientador, para o período de
estudo pretendido.
Art. 54. O estudante deverá renovar a matrícula no Programa semestralmente e encaminhar o plano de estudos
semestral, onde o mesmo definirá, juntamente com seu orientador, os componentes curriculares ou as atividades de
pesquisa a serem desenvolvidas.
Parágrafo único. O trancamento de matrícula em componentes curriculares será permitido mediante preenchimento de
formulário apropriado, com a anuência de seu orientador, respeitando os prazos estabelecidos na Instituição de oferta.
Art. 55. O Colegiado Local do Programa poderá conceder trancamento de matrícula devido a motivos relevantes, sendo
o período de trancamento computado para efeito de integralização do tempo máximo de permanência no Curso. O
tempo de trancamento não será computado em casos de licença saúde e licença gestante de acordo com legislação
vigente.
Art. 56. É compreendido como aluno especial aquele que não tenha vínculo com nenhum PPG da UFPE e que pretenda
cursar componentes curriculares isolados, podendo ser aceita sua matrícula mediante as seguintes condições:
I. requerimento aceito pelo Colegiado;
II. requerimento aceito pelo docente responsável pelo componente curricular.
Parágrafo Único. A matrícula prevista no caput não confere vínculo ao aluno especial com o PPGMCF/UFPE.
Art. 57. Em cada período letivo, na época fixada pelo Calendário Acadêmico, o estudante deverá requerer sua matrícula
em componentes curriculares de seu interesse nas Instituições Nucleadoras e na Instituição Associada de vínculo, com a
anuência de seu orientador e obedecendo resolução do Colegiado Geral relativa ao número de créditos a serem cursados
em uma das Nucleadoras.
§1º. A matrícula nos componentes curriculares será feita diretamente na Instituição Associada ou, através de meio
eletrônico, na Secretaria do Programa das Instituições Nucleadoras. §2º. O estudante, com anuência de seu orientador,
poderá solicitar ao Colegiado do programa o trancamento parcial de matrícula (em um ou mais componentes
curriculares) dentro do primeiro 1/3 (um terço) do período letivo, devendo a Secretaria registrar o trancamento e
comunicá-lo aos responsáveis pelos componentes curriculares. Será concedido o trancamento de matrícula apenas 2
(duas) vezes no mesmo componente curricular durante o curso.
§3º. O estudante não precisará pagar taxa de matrícula na Instituição Nucleadora, valendo para efeito de matrícula nos
componentes curriculares a matrícula realizada na Instituição Associada de origem.
Art. 58. No caso de componentes curriculares do currículo do programa que são ministradas por outros Departamentos,
ou de componentes curriculares eletivos, caberá ao Colegiado Local tomar as providências junto aos referidos
Departamentos para o cumprimento deste Regulamento.
Art. 59. Mediante proposta do orientador e a juízo do Colegiado Local, o estudante regularmente matriculado poderá
aproveitar créditos obtidos em componentes curriculares isolados.
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Parágrafo único. O estudante que aproveitar créditos em componentes curriculares isolados será obrigado, como
estudante regular, a obter pelo menos ⅔ (dois terços) do total dos créditos exigidos pelo Regulamento do Programa.
Art. 60. Para efetivar a matrícula do estudante na UFPE, a secretaria do Programa enviará aos órgãos competentes:

I.

Cópia das fichas de matrículas dos estudantes;

II.

Ficha de registro do estudante no caso de matrícula inicial.
Parágrafo único. A secretaria do Colegiado Administrativo Local deverá manter em seus arquivos cópias dos
documentos enviados à administração da UFPE.
CAPÍTULO V - Do Desligamento
Art. 61. O estudante será desligado do PPGMCF/UFPE pelo Colegiado Local:

I.

Se for reprovado em componente(s) curriculare(s) ou no exame de qualificação, seguindo os
critérios da resolução vigente da ProPG/UFPE;

II.

Se não efetuar a matrícula regularmente em cada período letivo;

III. Em outros casos previstos no Regimento da UFPE;
IV. A pedido.
§ 1º. Os discentes desligados do PPGMF somente poderão voltar a se matricular após aprovação em novo processo de
seleção e admissão.
§ 2º. Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do/da candidato/a no
programa.
Art. 62. O Colegiado Geral do Programa poderá, a seu juízo, conceder rematrícula ao estudante desistente, apreciando
requerimento fundamentado do interessado, desde que seja constatada a existência de vaga e a condição de que o
candidato haja integralizado pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos créditos do programa, ou independente de vaga,
desde que o candidato tenha integralizado 2/3(dois terços) dos créditos, em ambos os casos considerando o currículo
vigente à época da apresentação do pedido.
§1º. O pedido de rematrícula deve ser encaminhado à ProPG/UFPE para o registro do estudante.
§2º. Admitida a rematrícula, o estudante fica obrigado a satisfazer todas as adaptações necessárias à integralização do
currículo vigente na época do deferimento do pedido.
TÍTULO IV – DO REGIME DIDÁTICO
CAPÍTULO I – Da Estrutura Curricular do Programa
Art. 63. A estrutura curricular dos cursos de Mestrado e Doutorado será definida por área de concentração e por
domínio conexo, entendida a primeira como campo específico do conhecimento e o segundo como complementação da
primeira, por sua natureza afim.
§1º. Tanto na área de concentração como no domínio conexo os componentes curriculares serão optativos.
§2º. Todos os componentes curriculares da área de concentração deverão ser ofertadas no mínimo a cada 2 anos.
§3º. Os componentes curriculares que não forem ofertadas no mínimo a cada 2 anos poderão ser excluídas da grade
curricular mediante solicitação do coordenador local.
Art. 64. Os componentes curriculares poderão ser ministrados na modalidade presencial ou à distância, sob a forma de
tutorial, preleções, seminário, discussão em grupo, trabalhos práticos ou outros procedimentos didáticos peculiares à
área de Ciências Fisiológicas.
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Art. 65. O Colegiado do PPGMCF/UFPE poderá propor ao Colegiado Geral do programa, a criação, transformação,
exclusão e extinção de componentes curriculares de sua IES para fins de composição da grade curricular do Programa.
§1º. A proposta de criação ou transformação de componentes curriculares deverá conter:

I.

Justificativa;

II.

Ementa;

III.

Carga horária: número de horas de aulas teóricas e/ou práticas;

IV.

Número de créditos;

V.

Indicação das áreas de estudo às quais poderá contribuir;

VI.

Anuência da(s) Câmara(s) Departamental(is) e Colegiado(s) de Programa envolvidos;

VII.

Explicitação dos recursos humanos e materiais disponíveis;

VIII.

Indicação de pré-requisitos, quando couber;

IX.

Indicação dos docentes responsáveis;

X.

Classificação: área de concentração ou domínio conexo.

§2º Qualquer modificação na estrutura curricular entrará em vigor no semestre seguinte ao de sua aprovação final.
CAPÍTULO II – Do Sistema de Créditos
Art.66. Para fins de obtenção de créditos e aprovação em componentes curriculares será exigida a frequência mínima
de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária correspondente.
Art. 67. Os critérios de desempenho em componentes curriculares, assim como a forma de avaliação, deverão seguir os
conceitos:
A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art. 68. Para fim de aferição do rendimento acadêmico do discente serão atribuídos valores numéricos aos conceitos,
da seguinte forma:
A = 4,00
B = 3,00
C = 2,00
D = 1,00
F = 1,00
§1º O rendimento geral de cada discente, no conjunto dos componentes curriculares cursados, será expresso por meio
do Coeficiente de Rendimento (CR), a ser calculado pela média dos conceitos, ponderada pelo número de créditos dos
componentes curriculares cursadas, conforme fórmula abaixo:
CR =

Onde:
CR -coeficiente de rendimento
Ni - valor numérico do conceito do componente curricular “i”;
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Ci - número de créditos do componente curricular “i”.
§2º O resultado do cálculo do Coeficiente de Rendimento (CR), na forma estabelecida neste artigo, será expresso em
duas casas decimais.
Art. 69. A frequência dos discentes e os resultados da avaliação em cada componente curricular deverão ser informados
pelos docentes, no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação, antes do início do período letivo subsequente,
cabendo ao Colegiado disciplinar os casos excepcionais.
Art. 70. A unidade de crédito, ou simplesmente crédito, corresponderá a 15 (quinze) horas de aulas teóricas e/ou
práticas, não sendo permitida a fração de créditos.
Art. 71. A juízo do Colegiado Local poderão ser atribuídos créditos aos Estudos Especiais, até o máximo de 1/6 (um
sexto) do número mínimo de créditos exigidos para a obtenção do grau.
Parágrafo único. Poderão ser propostos pelo orientador, devendo ser aprovados pelos Colegiados Local e Geral,
Estudos Especiais visando à complementação da formação do estudante, auxiliando-o na elaboração teórica do tema da
dissertação ou tese.
Art. 72. A critério do Colegiado poderão ser aproveitados créditos obtidos, de forma regular ou isolada, em
componentes curriculares cursados no próprio ou em outros PPGs stricto sensu recomendados pela CAPES ou em
instituições estrangeiras.
Art. 73. Os créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato sensu não possibilitarão a obtenção de certificado de pósgraduação stricto sensu na UFPE.
Parágrafo único. Créditos obtidos fora do programa poderão ser aproveitados, a juízo do Colegiado Administrativo
Local, respeitado o disposto nos artigos 42 e 71 deste Regulamento.
Art. 74. Nenhum candidato será admitido à defesa de dissertação ou tese antes de obter, no mínimo, o total de 24 (vinte
e quatro) créditos para o mestrado ou 30 (trinta) créditos para o doutorado e de atender as exigências previstas neste
Regulamento.
§1º. Do total de créditos exigidos para o Mestrado, o estudante deverá obter no mínimo 16 (dezesseis) créditos na área
de concentração, sendo que, destes, no mínimo 8 (oito) créditos deverão ser cursados em uma Instituição Nucleadora.
Os créditos restantes poderão ser obtidos em componentes curriculares de domínio conexo.
§2º. Do total de créditos exigidos para o Doutorado, o estudante deverá obter no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos na
área de concentração, sendo que, destes, no mínimo 12 (doze) créditos deverão ser cursados em uma Instituição
Nucleadora. Os créditos restantes poderão ser obtidos em componentes curriculares de domínio conexo.
§3º. Os créditos obtidos durante o mestrado na área de ciências fisiológicas correspondentes a 360 horas/aula serão
considerados para a integralização do número mínimo de créditos exigidos para o doutorado (450 horas/aula),
considerando os dispostos nos parágrafos 1º e 2º.
Art. 75. Para efeito das exigências previstas para a obtenção dos graus de Mestre e Doutor, os créditos obtidos em
qualquer componente curricular só terão validade durante 30 (trinta) meses para o mestrado e 48 (quarenta e oito)
meses para o doutorado, contados a partir de sua obtenção.
§1º. Ultrapassado o prazo referido neste artigo, o estudante poderá, ouvido o seu orientador, ter seus créditos
revalidados por tempo determinado, a juízo do Colegiado do programa, mediante parecer favorável de uma comissão
por este designada.
§2º. A juízo do Colegiado Geral, ouvido o Colegiado Administrativo Local, o estudante poderá ser desligado do
programa, tendo por base o limite de prazo para a obtenção do grau.
CAPÍTULO III – Do Rendimento Escolar
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Art. 76. A verificação do rendimento escolar será feita por componente curricular, abrangendo sempre os aspectos de
assiduidade e eficiência, ambos eliminatórios por si mesmos.
§1º. Entende-se por assiduidade a frequência em atividades correspondentes a cada componente curricular, ficando nela
reprovado o estudante que não comparecer a 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, das aulas teóricas e práticas e
demais trabalhos programados para a integralização dos créditos fixados.
§2º. Entende-se por eficiência o grau de aplicação do estudante aos estudos encarados como processo e em função dos
seus resultados.
§3º. O conceito final constituirá, em cada componente curricular, de uma síntese dos resultados obtidos pelo estudante
nas atividades desenvolvidas ao longo do período letivo, de conformidade com o estabelecido pelo Colegiado das
Instituições responsáveis pela oferta dos componentes curriculares
CAPÍTULO IV – Dissertação e da Tese
Art. 77. O projeto de dissertação/tese, assinado pelo estudante e pelo seu orientador, deverá ser apresentado ao
Colegiado Local da UFPE para apreciação até 3 meses (Mestrado) e 6 meses (Doutorado) após a matrícula inicial, e
conterá os seguintes elementos:

I.

Título;

II.

Resumo;

III.

Indicação e justificativa de co-orientação, se houver;

IV.

Justificativa e objetivos do trabalho;

V.

Revisão da literatura;

VI.

Material e métodos previstos;

VII.

Fases do trabalho e cronograma de sua execução;

VIII. Referências Bibliográficas.
Art. 78. O projeto de tese, aprovado pelo orientador, será encaminhado pelo Colegiado Local para o Colegiado Geral.
Após aprovação pelo Colegiado Geral, será registrado na Secretaria da Instituição Local do Programa.
Parágrafo único. O projeto de dissertação, aprovado pelo orientador, será avaliado pelo Colegiado Local.
Art. 79. A dissertação deverá basear-se em trabalho de pesquisa experimental, revelar domínio do tema e da
metodologia científica adequada, capacidade de sistematização, e oferecer uma contribuição pessoal e original para a
área das Ciências Biológicas.
Art. 80. A tese deverá basear-se em trabalho de pesquisa experimental ou em formato de revisões bibliográficas,
revelando domínio do tema e da metodologia adequada, e representar contribuição original e relevante para o
desenvolvimento do conhecimento na área de Ciências Fisiológicas.
Art. 81. O estudante de doutorado deverá submeter-se a "Exame de Qualificação" como pré-requisito para a defesa de
tese num prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses da data de ingresso. O exame de qualificação consistirá da
apresentação pública dos resultados parciais de sua tese, seguida de arguição por parte da Banca Examinadora. Durante
o exame de qualificação serão abordados aspectos metodológicos e teóricos relacionados à tese.
§1º. Para ser admitido ao exame de qualificação, o estudante deverá possuir resultados preliminares indicadores da
conclusão com sucesso do projeto de tese.
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§2º. O estudante será examinado em particular por uma banca constituída por três professores, indicados pelo Colegiado
Local, sendo um Externo à Associada, não sendo permitida a presença do orientador na arguição.
§3º. No caso de reprovação no "Exame de Qualificação", o estudante poderá se submeter a outro exame no prazo
máximo de 6 (seis) meses. Em caso de novo insucesso, o estudante será desligado do programa de doutorado.
§4º. O exame de qualificação para alunos de mestrado respeitará a regulamentação da UFPE, quando for o caso.
Art. 82. O formato da apresentação da Dissertação ou Tese deverá conter os seguintes elementos:

I.

Resumo em Português e Inglês;

II.

Revisão da literatura;

III.

Justificativa e objetivos;

IV.

Material e métodos;

V.

Resultados;

VI.

Discussão;

VII.

Referências Bibliográficas.

VIII.

Cópia do certificado de aprovação do Comitê de Ética em Experimentação com Animais ou
Seres Humanos deve ser anexada na versão final da dissertação ou tese.

Parágrafo único. A critério do Colegiado Geral, a tese de doutorado poderá ser substituída por uma compilação de no
mínimo 2 (dois) artigos científicos publicados ou aceitos em periódicos classificados nos estratos superiores do Qualis
periódicos (A1 e A2), relacionados ao projeto de tese, em que o estudante seja o primeiro autor. O formato da tese,
nesse caso, deverá conter:

I.

Resumo em Português e Inglês;

II.

Introdução geral e justificativa do estudo;

III.

Cópia dos trabalhos publicados;

IV.

Resumo dos resultados e discussão geral;

V.

Conclusões;

VI.

Referências Bibliográficas.

Art. 83. O orientador deverá requerer ao Coordenador as providências necessárias à defesa de dissertação ou tese.
Parágrafo único. A dissertação ou tese, em formato preliminar, deverá ser encaminhada ao Colegiado Administrativo
Local que nomeará e encaminhará para a Banca Examinadora para análise e sugestões.
Art. 84. A defesa da tese será pública e se fará perante a Banca Examinadora indicada pelo Colegiado Administrativo
Local, presidida pelo orientador.
Art. 85. A sessão de defesa do trabalho de conclusão poderá acontecer de forma presencial ou não presencial com a
participação do discente e dos examinadores, conforme o estabelecido no Regimento Interno do PPG;
Parágrafo único. Na hipótese de participação não presencial, nos termos deste artigo, é possível que a assinatura da ata
de defesa seja substituída pela menção explícita à participação por meio de vídeo conferência.
Art. 86. A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Mestrado será composta por no mínimo 03 (três)
examinadores titulares, devendo pelo menos 01 (um) deles ser externo ao Programa.
Art. 87. A Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Doutorado será composta por no mínimo 05 (cinco)
examinadores titulares, devendo pelo menos 02 (dois) deles serem externos ao Programa.
§ 1º. Para a Comissão Examinadora, conforme descrita nos artigos 86 e 87, deverão ser designados também 2 (dois)
membros suplentes seguindo a designação interno e externo ao PPG.
§ 2º. Os titulares e os suplentes da Comissão Examinadora, conforme descrita nos artigos 86 e 87, deverão possuir título

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 87 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 35

08 DE JUNHO DE 2021

30

de doutor, ter produção científica e/ou tecnológica relacionada ao tema do trabalho de conclusão e atender os critérios
estabelecidos pelo Regimento Interno do PPG.
§ 3º. Em casos de Comissão Examinadora para Trabalho de Conclusão de Doutorado, cujo curso tenha sido realizado
em regime de cotutela, de acordo com a respectiva norma em vigor, admitir-se-á a composição da comissão de forma
diversa ao que consta no caput, em consonância com a respectiva Convenção de Cotutela e em comum acordo com a
instituição parceira.
Art. 88. Uma vez identificados indícios de plágio em dissertações, teses, trabalhos acadêmicos de qualquer natureza e
produção intelectual relacionada ao PPG, o Colegiado deverá constituir comissão formada por três membros para
apuração, dando aos interessados o direito ao contraditório, bem como emitindo parecer a ser homologado pelo
Colegiado e encaminhado para deliberação da CPPG.
Parágrafo único. Compete à CPPG aplicar as sanções disciplinares pertinentes de acordo com as normas em vigor.
Art. 89. Encerrada a defesa do trabalho de conclusão, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o
resultado, atribuindo ao trabalho de conclusão do candidato ao grau de Mestre ou Doutor apenas uma das seguintes
menções:
I - APROVADO;
II - REPROVADO.
Art. 90. Observando-se o descrito no artigo anterior, será atribuída ao trabalho de conclusão do candidato a menção que
obtiver a maioria simples dos votos dos membros participantes da comissão examinadora.
§ 1º. Em caso de atribuição da menção “APROVADO”, é facultado à Comissão Examinadora solicitar alterações não
substanciais a serem realizadas em versão final da dissertação, tese, etc.
§ 2º. No caso previsto no parágrafo anterior, o discente poderá proceder às alterações indicadas e entrega-las à
Secretaria do PPG para a realização dos procedimentos e prazos estabelecidos.
§ 3º. Após cumprido o previsto no parágrafo anterior, o discente estará apto a realizar o depósito do trabalho de
conclusão na Biblioteca Central, obedecendo às normas pertinentes.
§ 4º. Em caso de atribuição da menção “APROVADO” e não sendo requisitadas alterações pela Comissão
Examinadora, o discente estará imediatamente apto a realizar o depósito do trabalho de conclusão na Biblioteca Central,
de acordo com as normas estabelecidas para este fim.
Art. 91. A aprovação na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação stricto sensu caracteriza a
conclusão do curso, devendo o candidato cumprir os demais requisitos para a obtenção do grau.
Art. 92. A atribuição da menção “REPROVADO” na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação
stricto sensu caracteriza a perda de vínculo com o PPG sem a obtenção do grau pretendido.
Art. 93. Será considerado aprovado na defesa de dissertação/tese o candidato que obtiver aprovação por maioria
simples da Comissão Examinadora.
Parágrafo único. No caso de tese de doutorado, os membros da banca examinadora deverão elaborar parecer único, por
escrito, indicando a avaliação do candidato e de sua tese, que será divulgado publicamente juntamente com o resultado
da defesa.
Art. 94. A dissertação e tese, na forma em que for aprovada pela Banca Examinadora e com visto do orientador, deverá
ser encaminhada à Secretaria Local do Programa de acordo com as normas da UFPE.
TÍTULO V – DOS GRAUS ACADÊMICOS, CERTIFICADOS E DIPLOMAS
CAPÍTULO I – Dos Graus Acadêmicos
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Art. 95. Para obter o grau de Mestre ou Doutor em Ciências Fisiológicas, o estudante, no prazo mínimo de 12 (doze)
meses e máximo 24 meses para o mestrado e no mínimo 24 (vinte e quatro) meses e máximo de 48 (quarenta e oito)
meses para o doutorado, deverá satisfazer pelo menos as seguintes exigências:

I.

Completar em componentes curriculares de pós-graduação o número mínimo de 360
(trezentos e trinta) horas/aula para o mestrado e 450 (quatrocentos e cinquenta)
horas/aula para o doutorado, respeitando o disposto no artigo 74.

II.

Ser aprovado em exame de qualificação, quando houver;

III.

Ser aprovado na defesa de dissertação ou tese.

Art. 96. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Colegiado Geral poderá, mediante parecer favorável do
orientador e do Colegiado Administrativo Local, admitir a prorrogação do limite de prazo para a obtenção do grau de
Mestre e Doutor.
CAPÍTULO II - Da Emissão de Diplomas
Art. 97. Os diplomas serão emitidos pelas Instituições Associadas às quais os estudantes estiverem vinculados.
Parágrafo único. A expedição dos diplomas de Mestre e Doutor deverá seguir os ordenamentos do Regimento da
Instituição Associada de vínculo do estudante.
TÍTULO VII - DOS CRITÉRIOS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PROGRAMA
Art. 98. O Colegiado Administrativo Local do Programa constituirá comissões para avaliação de inclusão de
componentes curriculares, credenciamento de docentes, avaliação de projetos de Teses, inclusão de novas Instituições
Associadas e outras que forem necessárias, com base em critérios definidos em Resoluções específicas.
Art. 99. Os pareceres das Comissões locais serão avaliados para deliberação em reuniões presenciais do Colegiado
Geral.
Art. 100. As atividades do Programa serão acompanhadas pela análise dos dados do relatório anual e avaliadas
bianualmente no encontro de pesquisa e nos seminários de autoavaliação. As metas serão estabelecidas a partir dessa
análise.
TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 101. Compete ao Colegiado Administrativo Local decidir sobre os casos omissos neste Regimento.
Art. 102. A alteração deste Regimento se fará por norma superior ou por decisão de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do
Colegiado Local do Programa.
Art. 103. As modificações do presente Regimento entrarão em vigor após sua publicação.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 87 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 35

08 DE JUNHO DE 2021

32

PORTARIA Nº 02/2021 – CCEN, DE 07 DE JUNHO DE 2021
EMENTA: Designação de Comissão Especial
A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIA EXATAS E DA NATUREZA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, considerando o disposto na Lei nº 12.772/12,
alterada pela Lei nº 12.863/13, que trata da Reestruturação da Carreira de Magistério Superior de que trata a
Lei nº 7.596/87 e o disposto na Portaria nº 982/13 alterada pela Portaria nº 10/14, do Ministro de Estado da
Educação, que estabelece as diretrizes gerais para a promoção à Classe E, denominada de Professor Titular
pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Superior, e a Resolução nº 03/2014 da UFPE, que
estabelece critérios e normas para fins de progressão funcional e promoção na carreira de Professor de
Magistério Superior.
RESOLVE:
Designar os professores, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Especial de Avaliação do
Memorial para Promoção à Classe E (Professor Titular) da Professora Audrey Helen Mariz de Aquino
Cysneiros (Processo nº 23076.045426/2021-30), do Departamento de Estatística.
MEMBROS TITULARES:
Clarice Garcia Borges Demétrio (ESALQ/USP)
Gilberto Alvarenga Paula (IME/USP)
Márcia D’Élia Branco (IME/USP)
MEMBROS SUPLENTES:
Mário Barletta (Oceanografia/UFPE)
Alcione Miranda dos Santos (Departamento de Saúde Pública/UFMA)

Prof.ª Claudete Fernandes Pereira
Diretora do CCEN
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PORTARIA Nº 03/2021 – CCEN, DE 07 DE JUNHO DE 2021

EMENTA: Designação/Recondução de Comissão
A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Designar, por indicação do Conselho do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, o professor
Francisco José de Azevedo Cysneiros, Professor Titular do Departamento de Estatística, e Reconduzir o
professor Ernesto Carneiro Pessoa Raposo, Professor Titular do Departamento de Física, como membros
Titulares Internos; Reconduzir a Professora Edna Natividade da Silva Barros, Professora Titular do
Centro de Informática (CIN), como membro Titular Externo; Designar os professores Armando Navarro
Vazquez, Professor Titular do Departamento de Química Fundamental, como membro Suplente Interno, e
Maria Fernanda Pimentel Avelar, Professora Titular do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), como
membro Suplente Externo, para comporem a Comissão de Avaliação dos Processos de Progressão/Promoção
Funcional dos docentes do Centro de Ciências Exatas e da Natureza pelo período de 2 (dois) anos.

Prof.ª Claudete Fernandes Pereira
Diretora do CCEN

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 87 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 35

08 DE JUNHO DE 2021

34

PORTARIA Nº 12, DE 04 DE JUNHO DE 2021
DESIGNAÇÃO PARA COMISSÃO ESPECIAL
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:
Designar, a partir de 04/06/2021 com vigência até 16/07/2021, os docentes abaixo nomeados para
compor a COMISSÃO ESPECIAL que avaliará o Memorial Docente da professora Francisca Janaína
Soares Rocha, Matrícula SIAPE nº 1225887, para promoção à Classe E (Professor Titular) do CENTRO
DE CIÊNCIAS MÉDICAS.
Membros internos: Mônica Camêlo Pessoa de Azevedo Albuquerque - UFPE (TitularPresidente)
Maria Amélia Vieira Maciel (Suplente)
Membros externos: Birgit Hoegl - University of Austria (Titular)
Geanne Matos de Andrade - UFC (Titular)
José Ajax Nogueira Queiroz - UFC (Titular)
Ivo Castelo Branco Coelho - UFC (Suplente)
SILVIO DA SILVA CALDAS NETO
Diretor do Centro de Ciências Médicas
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