MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

BOLETIM OFICIAL
BOLETIM DE SERVIÇO

SUMÁRIO
1

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA - PROGEPE - PORTARIAS

2

PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST - PORTARIAS

3

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG - EDITAIS DE SELECAO DE POS-GRADUACAO

4

CAMPUS DO AGRESTE - CAA - PORTARIAS

B.O. UFPE, RECIFE

V.56

Nº89-BOLETIM DE SERVIÇO

1-1

2-2

3 - 44

45 - 45

PAG. 01 - 45

11 DE JUNHO DE 2021

BOLETIM OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Reitor – Prof. Alfredo Macedo Gomes
Chefe da Seção de Publicações e Registro – Camila da Silva Oliveira
Editado pela Diretoria de Administração de Pessoal/PROGEPE
Edifício da Reitoria
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Sala 172
Cidade Universitária
50.670-901 – Recife – PE – Brasil
Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco. V.1, nº 1, maio, 1966
Recife, Departamento Administrativo da Reitoria.
Ex-Reitores:
Prof. Murilo Humberto de Barros Guimarães
Prof. Marcionilo de Barros Lins
Prof. Paulo Frederico do Rêgo Maciel
Prof. Geraldo Lafayette Bezerra
Prof. Geraldo Calábria Lapenda
Prof. George Browne Rêgo
Prof. Edinaldo Gomes Bastos
Prof. Éfrem de Aguiar Maranhão
Prof. Mozart Neves Ramos
Prof. Geraldo José Marques Pereira
Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins
Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
(5)

(mai. 1966 – ago. 1971)
(ago. 1971 – ago. 1975)
(set. 1975 – set. 1979)
(dez. 1979 – abr. 1983)
(abr. 1983 – nov. 1983)
(nov. 1983 – nov. 1987)
(nov. 1987 – nov. 1991)
(nov. 1991 – nov. 1995)
(nov. 1995 - fev. 2003)
(fev. 2003 - out. 2003)
(out. 2003 - out. 2011)
(out. 2011 - out. 2019)

Universidade – Pernambuco – Periódicos

B.O. UFPE, RECIFE, 55 (109 ESPECIAL): 01 – 25 - 21 DE OUTUBRO DE 2020.

1

PORTARIA Nº 2102, DE 02 DE JUNHO DE 2021
LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
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, o disposto no artigo 87, da Lei Nº 8112/90,
RESOLVE:
Conceder licença prêmio por assiduidade ao servidor ALFREDO DE AQUINO GASPAR
JUNIOR, Professor do Magistério Superior, matrícula SIAPE nº 0585989, lotado no Departamento de Prótese
e Cirurgia Buco-Facial - CCS, por 90 (noventa) dias no período de 22/02/2021 a 22/05/2021, referente ao 3º
quinquênio de 01/01/1990 a 31/12/1994.
(Processo n° 23076.078310/2020-06)
ELLEN VIANA VILAR
Diretora da Diretoria de Administração de Pessoal
DAP/PROGEPE/UFPE
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PORTARIA Nº 41, DE 09 DE JUNHO DE 2021
DESIGNAÇÃO COLETIVA
O DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 4376, de 28 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de Almoxarifado
Virtual Nacional, visando ao suprimento de materiais de expediente para os três campi da Universidade Federal
de Pernambuco, via sistema web disponibilizado pela contratada às unidades da Administração Pública Federal,
de acordo com as atribuições a estes conferidas no Documento de Formalização da Demanda, nos termos da
Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Economia:
- MARIA DA CONCEIÇÃO COUTO DA SILVA, SIAPE 1932618;
- RODRIGO MALVEIRA PINHEIRO, SIAPE 1324218.
(Processo n° 23076.035516/2020-77)
Henrique Alves do Monte
Diretor de Licitações e Contratos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIRURGIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 13 de maio de 2021)
A Coordenaçãodo Programa de Pós-graduação em Cirurgia torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.ufpe.br/ppgc, as normas do Processo
Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2021, Segundo semestre, ao corpo discente ao Programa de Pósgraduação em Cirurgia Cursos de Mestrado e Doutorado.
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se graduação na área do Programa, ou áreas afins; e para o Curso de

Doutorado, mestrado na área do Programa de Cirurgia ou áreas afins, realizados em instituições
reconhecidas pela CAPES.
1.2 – A inscrição será realizada de forma online através do envio da documentação por e-mail. Toda

documentação deverá ser enviada em formato PDF ou JPEG, no tamanho 200pdi,para o e-mail:
inscricaoppgc@gmail.com. Não serão aceitos documentos enviados para outro endereço eletrônico. A
inscrição se dará entre os dias 15 e 30 de junho de 2021. Caso a documentação seja enviada fora do prazo,
será inviabilizada a inscrição do candidato, assim como também será inviabilizada a inscrição caso a
documentação não seja enviada no formato solicitado neste edital.
1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele

fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título.
1.4 As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas

pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa, formada por dois
membros.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:

a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
c) Cópias da carteira de identidade, CPF, Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, para
brasileiros. No caso de candidato estrangeiro, cópia do passaporte;
OBSERVAÇÃO: Não serão aceitos comprovantes de votação de 1º e/ou 2º turno se/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 quando por “no momento”;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), conforme boleto
(Anexo II), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br. Para
estudantes estrangeiros, esta taxa pode ser paga em até 3 meses após a matrícula e início do curso
e) Currículo Lattes, atualizado até 30 de abril de 2021, impresso a partir do correspondente
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registrado na plataforma
Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br);
f) Certificado de proficiência mínima no idioma inglês de acordo com o item 2.7.
2.1.1 – 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, poderá requerer a dispensa do pagamento
da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo
V);
2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao

encerramento das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo
candidato quando da inscrição;
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em

dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado
à Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha

de inscrição com a seguinte documentação:
a) Pré-Projeto de pesquisa;
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
2.3 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão instruir o

requerimento de inscrição com:
a) Pré-Projeto de pesquisa;
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado
c) Cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação e Mestrado
2.3.1 – Para candidatos a ingressantes ao Doutorado será admitida sua inscrição (e matrícula no Curso, se
aprovado e classificado) mesmo na ausência de Diploma de Mestrado, caso o inscrito comprove ter
publicado ao menos dois artigos completos e originais, nos últimos 5 anos, publicados integralmente em
inglês, em periódico indexado no SCI e índice de impacto ≥ B1 (QUALIS Medicina III), sendo o inscrito
seu primeiro autor em ambas as publicações;
2.4 – Os diplomas dos Cursos de Graduação e de Mestrado 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, condicionada a matrícula à classificação
e à conclusão da Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula.
2.6 – O candidato será considerado apto em relação à proficiência mínima no idioma inglês se apresentar

um dos seguintes certificados emitidos a partir de 2011:
•
•
•
•

TEAP (Test of English for Academic Purposes), escore mínimo de 70;
TOEFL: escore mínimo de 213 pontos para o Computer-Based-Test (CBT) ou 550 pontos
para o Paper-Based-Test (PBT) ou 80 pontos para o Internet-Based-Test (IBT);
Cambridge EnglishFirst (FCE) com nota C ou superior;
IELTS: escore mínimo 5,0;
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•
•
•
•

EF – English Live, nível básico 6 (seis);
O teste gratuito EF Standard English Test (EF-SET), pontuação a partir de 41 pontos;
Ou outro teste de proficiência no idioma inglês emitido por instituição de ensino de
graduação ou pós-graduação, sendo admitido o conceito mínimo B1 (intermediário) ou
seu equivalente nestes testes;
Alternativamente, o aluno será considerado apto em relação à proficiência mínima no
idioma inglês se comprovar frequência por 4 semestres em cursos de inglês, no período
2011-2021.

3 - Exame de Seleção e Admissão.
3.1 – A Seleção para o Mestrado e Doutorado constará das seguintes etapas adiante discriminadas:

Etapas do Concurso para Mestrado e Doutorado–
Datas e Horários
Inscrições
Etapa 1 – Avaliação do Currículo Lattes
Divulgação do Resultado da Etapa
Prazo Recursal (intervalo de 3 dias úteis)
Etapa 2 – Avaliação da Apresentação e Defesa do Pré
Projeto ou Projeto de Pesquisa
Divulgação do Resultado da Etapa2
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)
Resultado final
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)
Matrícula

Início das aulas

Datas

Horários

14/06/2021 a
25/06/2021
28/06/2021 a
01/07/2021
02/07/2021
05/07/2021 a
07/07/2021
08/07/2021 a
12/07/2021
15/07/2021
16/07/2021 a
20/07/2021
20/07/2021
21/07/2021 a
23/07/2021
A ser divulgado de
acordo como
calendário
acadêmico SIGA A
PROPG/UFPE
Definido pelo
Programa após a
matrícula

8h às 16h
8h às 16h
17h
8h às 16h
7h às 18h
17h
8h às 16h
17h
8h às 16h

4 – Das Etapas do concurso:

4.1 –ETAPA 1– Avaliação do Currículo Lattes: A avaliação do Currículo, com peso 3 (três), de caráter
classificatório, será feita obedecendo a(s) tabela(s) de pontuação do Anexo III. Anexar cópia dos
comprovantes de todos os itens pleiteados. Os itens cujos comprovantes não forem anexados e
enviados por email, não terão sua pontuação computada.
4.2 –ETAPA 2 -Avaliação da apresentação e defesa do Pré-projeto ou Projeto de pesquisa: A avaliação da
apresentação e defesa do pré-projeto ou projeto de pesquisa será de caráter eliminatório, com peso7
(sete). É consagrada a nota 7 (sete) como nota mínima para não eliminação sumária nesta etapa.
4.2.1. – A defesa do pré-projeto ou projeto de pesquisa será realizada através de videoconferência,
com link e horários previamente definidos pela Comissão de Seleção, destacando o tempo permitido
de atraso. A plataforma utilizada durante esta etapa será o Google Meet. Caso ocorra algum problema
técnico ou queda durante a Avaliação do Projeto de pesquisa, esta etapa será remarcada pela comissão
de Seleção.
4.2.2. – São critérios para a avaliação da apresentação e defesa nesta etapa (os percentuais
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componentes de cad atributo para a nota da Etapa II estão disponíveis na tabela abaixo):
a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato;
b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização;
c) contextualização teórico- metodológica dos tópicos envolvidos;
d) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência;
e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores principais da
área, dos debates atuais;
f) demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico.

Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência
Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores
principais
Dos debates atuais
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

15 %
15 %
15 %
15%
20%

20%

4.2.3 – O envio do pré-projeto ou projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão
será de responsabilidade exclusiva do candidato no ato da inscrição, contendo, no mínimo: tema,
justificativa, revisãoda literatura, objetivo, metodologia e referências. (o modelo encontra-se no
Anexo IV)

5. – Resultado
5.1 – O resultado do Processo Seletivo, tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado, será expresso pela

média ponderada das notas atribuídas a cada uma das etapas, classificados os candidatos aprovados, em
ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
5.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, no pré-projeto de pesquisa e

na avaliação do Currículo Lattes.
5.3 – A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade, e

disponibilizado no site https://www.ufpe.br/ppgc.
5.4 – O resultado do processo seletivo terá validade de 180 dias a serem contabilizados a partir da

publicação do resultado final no Boletim Oficial da UFPE.

6. – Recursos
6.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de

recontagem.
6.2 – É assegurado aos candidatos vistas das provas/avaliações individuais e dos espelhos de correção,

devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias de sua divulgação.
6.3 – Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente

dela participar, sob condição.
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7. Vagas e Classificação
7.1 - São fixadas trinta (30)vagas para o Curso de Mestrado e quinze (15) vagas para o Curso de

Doutorado distribuídas nas Linhas de Pesquisa, as quais serão preenchidas por candidatos classificados,
obedecidos o número de vagas.
7.2 - Conforme determinado pela Resolução nº 17/2021 do CEPE, do número de vagas anteriormente

mencionado, trinta por cento (30%) do número para cada curso será reservado para pessoas negras (pretas
e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas e/ou trans (transexuais, transgêneros e travestis), conforme
autodeclarado pelo inscrito no preenchimento do anexo VI.Desse total de vagas reservados, uma será
delas será para pessoas com deficiência.
7.2.1 - As pessoas com deficiência deverão apresentar laudo emitido por um médico especialista na área
da deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.Assim, 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;
III - as pessoas com deficiência não listada acima devem apresentar laudo equivalente emitido pelo
profissional da área que constate a característica que justifica o pleito e que tenha sido emitido nos últimos
6 meses.
7.2.2. - 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 serão revertidas para a ampla concorrência.
7.3 - O preenchimento dessas vagas do curso de Mestrado e do Curso de Doutorado obedecerá à ordem de
classificação dos candidatos, dentre as vagas das Linhas de Pesquisa escolhida no ato da inscrição.
7.4 - Havendo desistência de candidato classificado, será convocado o candidato aprovado e não
classificado seguinte, obedecida a ordem de classificação, enquanto durar a validade deste processo
seletivo.
7.5 - Será destinada uma vaga adicional ao total de vagas indicadas no item 7.1 para servidores da UFPE
aprovados no processo seletivo, conforme Resolução1/2011 do CCEPE/UFPE.

Linha de Pesquisa
Biologia e Imunologia das Infecções em Cirurgia
Bases fisiopatológicas do tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e da
Síndrome metabólica
Aplicação Clínica e Experimental de Biopolímeros de cana-de-açúcar
Incontinência Urinária Clínica e Experimental
Investigação Clínica e Experimental em Oftalmologia
Investigação Clínica e Experimental em Otorrinolaringologia
Carcinogênese
Malformações congênitas e Síndromes Raras
Esquistossomose Mansônica Clínica e Experimental
Métodos Diagnósticos e Terapêuticos em Cirurgia
Projetos Isolados

Vagas
Vagas
Mestrado Doutorado
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
1

2
1
1
2
1
1
1
2
1

7.6 – Na hipótese da sobra de vagas em alguma das linhas de pesquisa para o Curso de Mestrado ou de
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Doutorado, por ocasião de seu não-preenchimento por inscritos aprovados, essas vagas remanescentes
serão disponibilizadas às demais linhas do mesmo Curso que tenham inscritos aprovados, mas não
classificados (dentro das vagas ofertadas para as mesmas), obedecendo-se sempre a ordem de
classificação obtida pelas notas.

8 – Disposições gerais

8.1 –O local de informações, inscrições e realização das provas: A inscrição será realizada de forma online
através do envio da documentação por e-mail (inscricaoppgc@gmail.com) entre os dias 15e 30 de junho
de 2021. Toda e qualquer informação tambémserá através do e-mail inscricaoppgc@gmail.com. Com
relação à defesa do pré-projeto ou projeto de pesquisa, essa deverá ser realizada através de
videoconferência, via Google meet.
8.2 –É consagrada a nota 7 (sete) como nota mínima para aprovação na Etapa 2.
8.3 – Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa 2 (Defesa do Pré-projeto) se realizar

em dias sucessivos ou alterar o cronograma exposto. Os candidatos serão avisados por email com
antecedência caso esse tipo de alteração ocorra.
8.4 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível no site https://www.ufpe.br/ppgc.
8.5 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
8.6 – A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Recife, 18 de maio de 2021.

Prof. Thiago Freire Pinto Bezerra
Coordenador Pós-Graduação em Cirurgia – UFPE

Anexos:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO
II – MODELO DO BOLETO
III – FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
IV – MODELO DO PROJETO DE PESQUISA
V – REQUIRIMENTO PARA VAGAS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS
V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco
Requerimento do candidato para seleção do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia
Nível Mestrado/Doutorado, Turma/2021
1. Nome Completo
Nome Social (*)
2.Filiação: Mãe:
3. Gênero
Masculino (

Pai:
4. Data de Nascimento

) Feminino (

5. Estado Civil

)
______/______/__________

6. Naturalidade

7. Profissão

10. Identidade

11. Órg. Expeditor / U.F. 12. Data da expedição

13. CPF

14. Documentação militar 15. Tipo de Escola cursda no Ensino Médio
( )Pública
( )Particular
17. Zona
18. Seção
19. U.F.

16. Título de Eleitor
20. Pessoa com deficiênica:
( ) Sim
( ) Não

21. Se sim, especificar:

8. Registro no Conselho Profis- 9. U.F.
sional

23. Raça
( ) Branca ( ) Preta
( ) Indígena ( ) Parda
( ) Amarela

22. Possui inscrição
no Cadastro Único
do Governo:
( ) Sim
( ) Não

24. Candidato à vaga de Ação afirmativa ( ) Sim (preencher o Anexo V – AUTODECLARAÇÃO)
( ) Não
25. Solicitante de Isenção da taxa de inscrição ( ) Sim (preencher Anexar VI)
( ) Não
ENDEREÇO RESIDENCIAL
26. (Rua, Av., nº, Apto.)
27.Bairro

28. CEP

29. Cidade

30. U.F.

31. Fone

32. Fax

33. Celular

34. E-mail

ENDEREÇOPROFISSIONAL
35. (Rua, Av., nº)
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36. Bairro

37. CEP

38. Cidade

39. U.F.

40. Fone

41. Fax

42. Instituição

43. Setor/Órgão

1.2 TÍTULOS ACADÊMICOS
44. Graduação:

Instituição

Início: ______/_____/_______
Final: ______/_____/_______
45. Residência:

Instituição

Início: ______/_____/_______
Final: ______/_____/_______
46. Residência:

Instituição

Início: ______/_____/_______
Final: ______/_____/_______
47. Especialização:

Instituição

Início: ______/_____/_______
Final: ______/_____/_______
48. Mestrado:

Instituição

Início: ______/_____/_______
Final: ______/_____/_______
49. Já foi bolsista: Sim (
Não (

)
)

50. Se sim, qual a agência de fomento?
CAPES ( ) CNPq ( )
FACEPE ( ) Outra:__________________

Data: ______/______/____________

______________________________________________
Assinatura
(*) A Portaria Normativa n.º 02, de 01/02/2016, 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 da 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.
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ANEXO II
BOLETO BANCÁRIO

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO

1. Acesse (copie e cole em seu navegador) http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp;

2. Preenchimento dos campos:
UNIDADE FAVORECIDA = Código – 153098 Gestão 5233
RECOLHIMENTO: Código 288322
NÚMERO DE REFERÊNCIA 15309830331425
VALOR = R$ 50,00
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CONTRIBUINTE DEPOSITANTE = preencher CPF e nome do candidato;

3. Clicar em emitir GRU;
4. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil.
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
(ATENÇÃO: Itens pleiteados cujos comprovantes não forem anexados não serão computados)
Atividade Formativa (até 2,5)
Residência > 2 anos (máx. 1,5)
Residência adicional > 2 anos (máx. 0,5)
Especialização/aperfeiçoamento > 1 ano (máx. 0,5)
Bolsa iniciação científica > 1 ano (máx. 0,5)
Somatório
Atividade Intelectual (até 5.5 )

Pontuação
Máxima
1,5
0,5
0,5
0,5
Pontuação Máxima

N

Subtotal

Subtotal

Trabalhos publicados - A classificação de periódicos, para efeito de pontuação será feita de acordo com a mais recente da CAPES, na área de medicina 3.
Trabalho publicado – Qualis A1 (sem limite)
1,0 cada
Trabalho publicado – Qualis A2 (sem limite)
0,8 cada
Trabalho publicado – Qualis B1 (sem limite)
0,6 cada
Trabalho publicado – Qualis B2 (sem limite)
0,4 cada
Trabalho publicado – Qualis B3 (até três trabalhos) 0,2 cada
Trabalho publicado – Qualis B4 (até três trabalhos) 0,1 cada
Trabalho publicado – Qualis B5 (até três trabalhos) 0,05 cada
Livro internacional (até 3 livros)
1,0 cada
Capítulo de livro internacional (até 5 capítulos)
0,4 cada
Livro nacional (até 3 livros)
0,6 cada
Capítulo de livro nacional (até 5 capítulos)
0,2 cada
Resumos publicados revistas indexadas (até 5 resu- 0,05 cada
mos)
Resumos publicados em anais (até 5 resumos)
0,05 cada
Somatório
Atividade de Orientação (até 0,4)
Monografia (máx. 0,1)
Trabalho de conclusão de curso (máx. 0,1)
Preceptoria de residência (máx. 0,1)
Orientação de iniciação científica (máx. 0,1)
Somatório
Atividade Docente – Nível Superior (até 1,0)
Professor até 5 anos (máx. 0,5)
Professor com mais de 5 anos (máx. 1,0)
Somatório
Atividade administrativa (até 0,6)
Coordenação Disciplina (máx. 0,2)
Supervisão de Residência (máx. 0,2)
Chefia de Serviço (máx. 0,2)
Somatório

Pontuação
Máxima
0,1
0,1
0,1
0,1
Pontuação
Máxima
0,5
1,0

Pontuação
Máxima
0,2
0,2
0,2
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ANEXO IV
MODELO DO PROJETO DE PESQUISA
1. Página de Identificação (título do Projeto de Pesquisa + aluno + orientador + coorientador + linha de

pesquisa selecionada + data +local)
2. Sumário
3. Apresentação do problema
4. Justificativa do estudo
5. Objetivos

• Objetivo Geral
• Objetivos específicos
Materiais e métodos

6.

• Local de estudo
• Desenho do estudo
• Critérios de inclusão
• Critérios de exclusão
• Procedimentos Técnicos
• Cálculo do tamanho da amostra
• Testes estatísticos a serem utilizados
Procedimentos éticos

7.

•

Aprovação pelo comitê de ética (humano ou animais) ou declaração de dispensa domesmo

•

Benefícios para os indivíduos e/ou para os animais e/ou para a sociedade e/ou para a ciência

8.

Resultados esperados

9.

Viabilidade (incluindo orçamento/financeiro)

10. Cronograma
11. Referências bibliográficas (estilo Vancouver), incluindo principalmente as referências pertinentes dos

últimos 2anos.
12. Três prováveis periódicos (classificação A1, A2 ou B1, no Qualis Periódicos, área de avaliação Medi-

cina
III,https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsult
aGeralPeriodicos.jsf), onde o estudo serápublicado.

Formatação: Margens, superior e esquerda 3,0cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte Arial 12; entre linhas 1,5
cm; as demais formatações são livres. Cada tópico deverá iniciar numa nova página.
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ANEXO V

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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ANEXO VI

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Ilmo. Sra. Prof. Dr. Thiago Freire Pinto Bezerra, Coordenador do Programa de PósGraduação em Cirugia do CCM da UFPE.
Eu,______________________________________________________________________,
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 para o Curso de Mestrado/Doutorado
em Cirurgia 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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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS - PPGMCF
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 08/06/2021)

O Coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, associada UFPE,
torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://www.ufpe.br/cav, e Aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do Concurso Público de
Seleção e Admissão – Ano Letivo 2021.2 para o corpo discente (nível doutorado) do Programa de Pósgraduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas – PPGMCF/UFPE, cursos de doutorado.
1 – Inscrição
1.1 – Para o Curso de Doutorado exige-se mestrado na área de Ciências Fisiológicas, ou áreas afins,
realizados em instituições reconhecidas pela CAPES.
1.2 – A inscrição se realizará por via eletrônica através do e-mail ppgmcf@ufpe.br , no período de 21 junho
a 11 de julho de 2021.
1.2.1 - As propostas devem ser transmitidas ao e-mail indicado até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos – horário de Brasília), da data limite de submissão das inscrições.
1.2.2 – O proponente receberá, após o envio, a confirmação de recebimento da sua proposta, enviada pela
Secretaria Geral de Pós-graduação/CAV, a qual servirá como comprovante da transmissão.
1.2.3 – As inscrições devem ser apresentadas em conformidade com as normas deste Edital, contendo
rigorosamente todos os documentos relacionados no item 2.1.
1.2.4 – Os arquivos contendo os documentos listados no item 2.1 devem estar em formato PDF e anexados
ao e-mail de solicitação da inscrição.
1.2.5 – Será aceita uma única inscrição por candidato. No caso de mais de uma inscrição por candidato, será
considerada apenas a última enviada ao email informado no item 1.2.
1.2.6 – O Programa não se responsabilizará por solicitações de 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 dos dados.
1.3 – Todas as inscrições serão verificadas pela Comissão de Seleção e Admissão no que se refere ao
cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
1.4 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o fornecimento, no ato da inscrição, das
informações e da documentação exigidas para a inscrição, as quais, uma vez entregues, não poderão ser
posteriormente alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Doutorado:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I (é obrigatória a identificação da linha de pesquisa e
orientador preterido); a ficha de inscrição deverá estar assinada pelo(a) candidato(a);
b) Cópias legíveis de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação com o serviço militar (para os
candidatos do sexo masculino), ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) Certidão de quitação eleitoral (emitida via internet no site www.tse.jus.br) ou cópia do comprovante da
última votação (dois turnos, quando houver);
d) 01 (uma) foto recente no formato 3 x 4 para documento;
e) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo II);
f) Comprovante de Proficiência em Língua Inglesa, se for o caso, de acordo com o disposto no item 3.2.1
deste edital. Candidatos estrangeiros deverão ainda comprovar proficiência de Língua Portuguesa;
g) Projeto de Pesquisa na área do Programa, em conformidade com o Anexo IV deste edital;
h) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), modelo CNPq;
i) Formulário para pontuação do currículo Lattes com a enumeração dos documentos apresentados (Doc. 1,
Doc. 2, etc.) (conforme Anexo V);
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j) Cópia da documentação comprobatória do currículo deve ser enumerada em ordem de apresentação de
acordo com o Formulário do Currículo Lattes (Doc. 1, Doc. 2, etc.) e enviada em arquivo único em formato
PDF intitulado “Documentação comprobatória do Currículo”;
k) Cópia do diploma de mestrado ou declaração de conclusão em curso de mestrado reconhecido pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE)/Ministério da Educação (MEC) ou diploma de mestrado emitido por
Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira, devidamente revalidado nos termos da lei; ou ainda
declaração/certidão que comprove estar o(a) candidato(a) em condições de concluir o curso de mestrado
antes da matrícula institucional no programa.
2.2 – Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição: aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFPE, que
comprove ser concluinte de curso de mestrado; candidatos(as) inscritos(as) no Cadastro Único para os
Programas Sociais do Governo Federal e integrante de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.135/2007; e servidores ativos e inativos da UFPE (técnico administrativos e docentes) e professor(a)
substituto(a), de acordo com a Resolução nº 03/2016, do Conselho de Administração da Universidade
Federal de Pernambuco.
2.3 – 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, poderá requerer a dispensa do pagamento da
taxa de inscrição até o dia 02 de julho de 2021, conforme modelo (Anexo VI) a ser enviado por via
eletrônica para o email ppgmcf@ufpe.br , não se responsabilizando o Programa por solicitações de isenção
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.
2.4 – No caso do item anterior, a decisão será divulgada no site do Programa (www.ufpe.br/cav) até o dia 05
de julho de 2021.
2.5 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato o
pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à Coordenação do
Programa, até o último dia da inscrição.
2.6 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Mestrado
obtidos no exterior deverão ser validados com autenticação consular brasileira no país onde o mesmo foi
emitido.
2.7 – Admitir-se-á, excepcionalmente, a inscrição condicionada de concluintes de curso de Mestrado
conforme descrito na letra “k” do item 2.1. A matrícula dos concluintes fica condicionada à classificação
obtida no processo seletivo e à efetiva conclusão do Mestrado até a data de realização da matrícula no
semestre 2021.2.
2.8 – As inscrições dos candidatos cuja documentação esteja em desacordo com as exigências deste edital
não serão homologadas.
3 - Exame de Seleção e Admissão.
3.1 – O Concurso será realizado por uma Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do
Programa e formada por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, que poderão pertencer
ao corpo docente do PPGMCF, como também ser membros externos ao programa. Esses membros,
professores com reconhecida qualificação, terão autonomia para a condução e as decisões pertinentes ao
processo de seleção. A constituição da banca ocorrerá após homologação das inscrições e será designada
pelo coordenador do programa e aprovada em colegiado.
3.2 – A Seleção para o Doutorado constará de:
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Etapas do Concurso ao Doutorado
Inscrições
Homologação das Inscrições
Prazo Recursal
Prova de conhecimento
Etapa 1 específico
Prova de Suficiência em Inglês
Resultado
Prazo Recursal
Etapa 2 – Apresentação e Arguição do projeto
de Pesquisa
Resultado
Prazo Recursal
Etapa 3 – Avaliação do Currículum Lattes
Resultado
Prazo Recursal
Resultado Final
Prazo Recursal
Matrícula
Início das aulas

Datas
21/06 a 11/07/2021
13/07/2021
14 e 15/07/2021

Horários*
Até às 23h59
Até às 17h
Até às 17h

19/07/2021

9h às 11h

20/07/2021
21/07/2021
22, 23 e 24/07/2021

9h às 11h
Até às 17h
Até às 17h

26/07/2021

8h às 17h

26/07/2021
A partir das 20h
27, 28 e 29/07/2021
Até às 17h
30/07/2021
8h às 17h
30/07/2021
A partir das 22h
31/07, 01 e 02/08/2021
Até às 17h
03/08/2021
Até às 17h
04, 05 e 06/08/2021
Até às 17h
Conforme Calendário de Matrículas estabelecido pelo
SIGAA-PROPG/UFPE
2021.2 Conforme definido pelo PPGMCF após a matrícula

* Considerar sempre o horário local (Pernambuco).
3.2.1 – Etapa 1 - Prova de conhecimento específico e prova de Suficiência em Inglês
3.2.1.1 - A prova de conhecimento específico será realizada no dia 19/07/2021, em ambiente remoto e será
assíncrona e será disponibilizada por e-mail aos candidatos às 9:00h (horário de Brasília). Os candidatos
terão 2 (duas) horas para responder as questões e encaminhar as questões digitalizadas. Não sendo permitida
a consulta a nenhum tipo de material bibliográfico durante a realização das provas. Ao término da prova o
candidato deverá encaminhar a mesma para o e-mail do programa: ppgmcf@ufpe.br. (até 11:00h no horário
de Brasília).
3.2.1.2 - O candidato que não enviar por e-mail a prova com as respostas no prazo estabelecido será
automaticamente desclassificado (horário de Brasília).
3.2.1.3 - A prova de conhecimento em fisiologia será eliminatória (peso 0,0), e é exigida a nota mínima 6,0
(seis vírgula zero), numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), considerando os critérios citados no item 3.2.1.8
deste edital.
3.2.1.4 - Alunos com Mestrado na área do programa (Fisiologia, Farmacologia, Bioquímica) serão liberados
da Prova de Conhecimento em Fisiologia para o Doutorado. Alunos com formação de Mestrado em qualquer
outra área de conhecimento serão submetidos à Prova de conhecimento na área de Fisiologia.
3.2.1.5 – A prova constará de 08 (oito) questões abertas, sendo exigido que o aluno escolha apenas 06 (seis)
questões para respondê-las. O conteúdo programático da prova de conhecimento em Fisiologia e referências
bibliográficas encontram-se no Anexo III deste edital.
3.2.1.6 – São critérios para a avaliação e atribuição de nota na prova de conhecimento específico em
Fisiologia, segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e Admissão:
a) Domínio do tema
b) Clareza e propriedade no uso da linguagem
c) Capacidade de expressão, clareza e consistência
d) Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa
e) Domínio e precisão na aplicação de conceitos
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3.2.1.7 – A prova de suficiência em inglês será realizada em ambiente remoto e de forma assíncrona, com 2h
de duração. O arquivo com as perguntas será enviado por e-mail às 9:00h (horário de Brasília) e o aluno terá
até as 11:00 (horário de Brasília) para retornar pelo mesmo e-mail as perguntas e respostas digitalizadas. O
candidato que não enviar a prova dentro do prazo estabelecido será automaticamente desclassificado.
3.2.1.8 - A Prova de suficiência em inglês que é eliminatória (peso 0,0), sendo exigida a nota mínima 6,0
(seis vírgula zero), numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo vedada a consulta a qualquer material
bibliográfico, dicionário e dispositivos eletrônicos.
3.2.1.9 – A Prova de suficiência em inglês versará sobre o conhecimento em língua inglesa e constará de
questões de compreensão e interpretação de texto científico na área do Programa.
3.2.1.10 – O critério para a avaliação e atribuição de nota na prova de conhecimento na Língua Inglesa,
segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e Admissão, será somente o de compreensão e interpretação
de texto (100%).
3.2.1.11 - Os candidatos poderão apresentar comprovante de Proficiência em Língua Inglesa no ato de
inscrição ao processo seletivo de ingresso. A mesma poderá ser demonstrada com a apresentação de uma
cópia do Certificado (conforme exames TEAP, TOEFL iBT, TOEFL ITP, ALUMNI, IELTS, TOEIC, PEICE
e CAMBRIDGE), considerando pontuação equivalente à classificação A2 do Quadro Comum Europeu de
Referência para Línguas (CEFR), realizados até 3 (três) anos antes da data de inscrição do candidato neste
Processo Seletivo. Neste caso, o candidato com proficiência comprovada e atendendo aos requisitos citados
neste item não precisará realizar a Prova de Inglês.
3.2.2 – Etapa 2 – Apresentação e Arguição do projeto de pesquisa:
3.2.2.1 – A etapa de análise e defesa (apresentação e arguição) do projeto de pesquisa será eliminatória e
também classificatória, sendo exigida a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) para aprovação, na escala de 0,0
a 10,0.
3.2.2.2 – Na etapa 2 serão atribuídas notas de 0,0 a 10,0 em cada um dos itens a seguir: apresentação oral do
projeto e arguição do candidato realizada pela comissão examinadora. A nota global desta etapa terá peso 6,0
(seis vírgula zero).
3.2.2.3 – A apresentação do projeto será gravada e consistirá em exposição oral pela Plataforma Google Meet
(que poderá contar com suporte de apresentação em formato Power-Point) do projeto de pesquisa pelo
candidato, com duração de até 15 (quinze) minutos, seguida de 15 minutos para arguição do candidato por
parte da banca.
3.2.2.4 – No dia da defesa do projeto de pesquisa, é de inteira responsabilidade do candidato a verificação
prévia do funcionamento do seu computador, câmera, microfone e conexão com a internet, para a realização
de sua apresentação por meio da plataforma informada. Será obrigatório o uso da câmera e do microfone
durante toda a apresentação e arguição do projeto, sendo eliminado o candidato que não conseguir realizar a
apresentação conforme os critérios estabelecidos neste item e/ou dentro do tempo estimado.
3.2.2.5 – A comissão do processo seletivo disponibilizará, para cada candidato, um link de acesso à sala de
videoconferência, o qual será fornecido através do e-mail deste Programa com o mínimo de trinta minutos
de antecedência em relação ao horário de apresentação do candidato. Cabe ao candidato verificar o seu email para ter acesso à sala de videoconferência.
3.2.2.6 – São critérios para a avaliação e atribuição de nota na análise, apresentação oral e arguição do
projeto de pesquisa, segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e Admissão:
a) Aderência às áreas temáticas de pesquisa do PPG
b) Pertinência e clareza do objetivo, justificativa e problematização
c) Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 89 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 45

20%
20%
20%

11 DE JUNHO DE 2021

19

d) Redação, capacidade de expressão, clareza e consistência
e) Autonomia intelectual e pensamento crítico

20%
20%

3.2.3 – Etapa 3 - Avaliação do Currículo Lattes
3.2.3.1 – À Avaliação do Currículo Lattes será atribuída uma nota na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez virgula
zero), com peso 4,0 (quatro vírgula zero), de caráter classificatório; a avaliação do Currículo se restringirá: à
formação acadêmica de graduação e pós-graduação, à produção científica, às atividades didáticas
universitárias após a graduação e à experiência profissional.
3.2.3.2 – Na Avaliação do item produção científica do Currículo Lattes, serão pontuadas as produções
apresentadas sem limite temporal. Produções científicas fora desse período serão automaticamente excluídas.
3.2.3.3 – Na Avaliação do Currículum Lattes, será obedecida a tabela de pontuação (Anexo V), segundo o
juízo soberano da Banca de Seleção e Admissão.
3.2.3.4 – As atividades não comprovadas serão desconsideradas da avaliação.
4. Resultado
4.1 - O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas à Etapa 2 e à Etapa 3.
A classificação dos candidatos aprovados será apresentada em ordem decrescente, sendo respeitado o
número de vagas ofertadas.
4.2 - O candidato aprovado dentro do número de vagas será considerado APROVADO E CLASSIFICADO,
e estará apto a realizar a matrícula, desde que respeitadas todas as exigências deste Edital.
4.3 - O candidato aprovado fora do número de vagas será considerado APROVADO E NÃO
CLASSIFICADO, e fará parte de um banco de reserva, podendo ser convocado em caso de desistência de
candidatos aprovados e classificados e/ou decisão do Colegiado, respeitando sempre a ordem de
classificação constante no resultado final deste processo seletivo.
4.4 – Eventuais empates serão resolvidos na seguinte ordem de prioridade: a) Maior nota na Etapa 2; b)
maior nota na Etapa 3; c) maior idade do candidato.
4.5 – O resultado de cada etapa e o resultado final de seleção serão publicados no site www.ufpe.br/cav
5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso de recontagem, de nulidade, de
correção e de vistas dos espelhos de correção da composição da nota, desde que devidamente fundamentado,
solicitado através do e-mail ppgmcf@ufpe.br e dentro dos prazos estabelecidos no item 3.2 do presente
edital. O requerimento solicitando recurso será encaminhado à Coordenação do PPGMCF e comissão de
seleção e admissão para avaliação.
5.2 – Na hipótese de um recurso em etapa inicial da seleção não ser decidido antes da etapa subsequente, fica
assegurado ao recorrente participar da etapa, sob condição, até a decisão do recurso.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 2 (duas) vagas para o Curso de doutorado distribuídas nas linhas de pesquisa do Programa,
de acordo com o Anexo VII deste Edital. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação dos
candidatos no resultado final deste processo seletivo.
6.2 - Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
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7 – Disposições gerais
7.1 – Os candidatos somente terão acesso ao ambiente virtual para as etapas previstas neste edital com
câmera e microfone devidamente ligados e ativos, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a
qualquer das etapas de seleção ou não obedecerem aos horários estabelecidos.
7.2 – As notas dos candidatos, em cada etapa do Concurso, serão atribuídas por cada membro da Comissão
de Seleção e Admissão e fundamentadas segundo o juízo soberano desta mesma Comissão.
7.3 – Este edital está disponível no site www.ufpe.br/cav e publicado no Boletim Oficial da UFPE.
7.4 – A realização da inscrição por um candidato implica irrestrita submissão deste candidato ao presente
Edital.
7.5 – A comissão de seleção e admissão e o colegiado do PPGMCF/UFPE decidirão os casos omissos.

Vitória de Santo Antão, 08 de junho de 2021.
Prof. Dr. Thyago Moreira de Queiroz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas –
PPGMCF/CAV/UFPE

Anexos:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO
II – EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
III – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA P O A DE CONHECIMEN O E PEC FICO
IV - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
V - FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA A SELEÇÃO DO
DOUTORADO
VI – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
VII – NÚMERO DE VAGAS
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ANEXO I (As informações devem ser digitadas)
FICHA DE INSCRIÇÃO
DOUTORADO ( )

Inscrição Nº __________

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Ciências Fisiológicas
LINHA DE PESQUISA:
ORIENTADOR PRETENDIDO:
DADOS PESSOAIS
Nome: ____________________________________________________________________
Nome Social: ______________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Data de Nascimento: ____/____/________

Cor/Raça: ___________________________
Estado Civil: _________________________

Filiação:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Naturalidade: ______________________________________________________________
Nacionalidade:______________________________________________________________
DOCUMENTAÇÃO
CPF:

RG:

Órgão Emissor/UF:

Título de Eleitor:

Zona:

Data de Emissão:
Seção:

Estado:

SITUAÇÃO MILITAR (Espécie de Documento):
Nº:

Série:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:

DADOS ADICIONAIS
Endereço:
Cidade:
Fone(s):
Profissão:

Bairro:
Estado:

CEP:

E-mail:
Empregador:

Endereço:

Fone: ( )

Possui vínculo empregatício? ( ) Não ( ) Sim (Especificar: _______________________________________)
Inscrição no Cadastro Nacional: Não ( ) Sim ( ) ___________________________________
Portador de Deficiência? Não ( ) Sim ( ) Qual? ___________________________________
Concordo e declaro ciência de todas as normas do processo seletivo do Programa Multicêntrico em
Ciências Fisiológicas apresentadas neste edital de seleção 2021-2.
OBS: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, Item 2.1, do Edital de Seleção e Admissão 2021.2. A
ausência de qualquer documento exigido acarreta a não homologação da inscrição
Vitória de Santo Antão, ____ de ________________ de ______

________________________________________
(Assinatura do Candidato)
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ANEXO II
EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
●

Acesse: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp

●

Clique em Guia de Recolhimento da União
- Impressão de GRU

●

●

Preencha os seguintes campos:
o

Unidade Favorecida (UG): 153098

o

Gestão 15233

o

Código de Recolhimento: 28832-2 – Serviços Educacionais

o

Número de Referência: 15309830300135

o

Competência e Vencimento: Não é necessário informar

o

Contribuinte (depositante): CPF do solicitante

o

Nome do Contribuinte: Nome do solicitante

o

Valor Principal e Valor Total: R$ 50,00 (cinquenta reais)

o

Escolher gerar ou baixar PDF, e em seguida emitir GRU.

Imprimir a GRU pagar no Banco do Brasil
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ANEXO III
PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA D
1 - Potencial de membrana e Potencial de ação
2 - istema nervoso aut nomo
3 - ransmissão sin ptica
4 - Mec nica respiratória e difusão de gases
5 - Ei o hipot lamo-hipofis rio
6 - P ncreas endócrino
7 - Regulação da Pressão Arterial
8 - Filtração glomerular e reabsorção tubular
9 - Motilidade, absorção e digestão gastrointestinal
EFE

NCIA

I LIOG

FICA

AIRES, MM. Fisiologia. 4a ed. Guanabara Koogan, 2012.
BERNE, RM; MATTEW, NL. Fisiologia. 6a ed. Elsevier, 2009.
G
ON AC; HALL JE. ratado de Fisiologia M dica. 12a ed. Elsevier, 2011.
IL E HO N D . Fisiologia Humana – ma Abordagem Integrada. a ed. Artmed 2 1 . C
Fisiologia

sica. Guanabara Koogan 2

I

.
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ANEXO IV
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

O encaminhamento do projeto de pesquisa no formato .PDF será de responsabilidade exclusiva do
candidato no ato da inscrição via e-mail, e deverá seguir as exigências abaixo:
●
●

Máximo de 10 páginas no formato A4, contando a capa;
Dentro das 10 páginas, deverão estar presentes os seguintes itens:
- Nome do candidato;
- Título do projeto;
- Introdução;
- Justificativa;
- Hipótese;
- Objetivos;
- Metodologia a ser empregada;
- Resultados esperados;
- Cronograma;
- Referências.

● Margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte Times New Roman, tamanho
11; entre linhas 1,15 cm; e espaçamento antes e depois 0,0.
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Anexo V
Formulário para pontuação do Currículo Lattes para a Seleção de Doutorado
Candidato: ________________________________________________________________

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO (Peso 3)
1.1 Bolsista de Iniciação Científica ou voluntário de
iniciação científica (submetido a um processo
seletivo por instituição de fomento à pesquisa, por
semestre de duração).
1.2 Monitoria realizada na Graduação através de
concurso ou processo seletivo (por semestre de
duração).
1.3 Extensão realizada na Graduação (oficialmente
registrada pela instituição e com no mínimo 1
semestre letivo de duração).
1.4 Residência concluída na área de saúde
1.5 Residência concluída em áreas afins
1.6 Curso de especialização com carga horária
mínima de 360h na área de saúde.
1.7 Curso de especialização com carga horária
mínima de 360h em outras áreas.
1.8 Curso de atualização com carga horária mínima
de 40h na área de saúde.
1.9 Curso de atualização com carga horária mínima
de 40h em outras áreas.
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser atribuída
a este item = 10)
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Peso 4)

2.1 . Livros publicados com ISBN (organizador, autor
e/ou co-autor)
● Na área de conhecimento em concurso
● Em outra área de conhecimento do
concurso
2.2 . Capítulos de livro publicados com ISBN
(organizador, autor e/ou co-autor)
● Na área de conhecimento em concurso
● Em outra área de conhecimento do
concurso
2.3. Artigos publicados em revistas indexadas:
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de
impacto ≥ 3,736
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de
impacto entre 2,720 e 3,735
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de
impacto entre 1,490 e 2,719
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de
impacto entre 0,373 e 1,489
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de
impacto entre 0,001 e 0,372

nº
Doc

Pontuação
Unitária

Pontuação
Máxima

1,25

5

0,75

3

0,75

3

1,5
1
1

3
3
5

0,5

3

0,5

2,5

0,3

1,5

-

-

Pontuação
Unitária

Pontuação
Máxima

1

3

0,5

1,5

0,5

3

0,25

1,5

5

10

2,5

10

2

10

1

5

0,5

2,5
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Artigos publicados em revistas sem impacto
2.4. Participação em Congressos, Seminários, como
conferencista, participante de mesa redonda ou
organizador:
● Internacional
● Nacional
2.5. Resumos publicados em anais de Congresso,
Seminários e outros eventos:
● Internacional
● Nacional
2.6. Trabalho apresentado pelo candidato em eventos
científicos
● Internacional
● Nacional
2.7. Premiação ou menção honrosa em trabalho
apresentado em eventos científicos
● Internacional
● Nacional
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)

0,1

0,5

0,5
0,2

2
2

0,5
0,2

2
2

1,0

3

0,5

2

1,5
1,0
-

3
2
-

3. ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS,
APÓS A GRADUAÇÃO, NA ÁREA DE
FORMAÇÃO (Peso 2)
3.1. Disciplina ministrada em cursos de graduação ou
pós-graduação Lato sensu (por disciplina por
semestre) em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC
3.2. Aula ministrada em cursos de graduação ou pósgraduação Lato sensu em caráter eventual (por
aula) em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC
3.3. Supervisão de estágio curricular e extracurricular
(por semestre)
3.4. Orientação de monografia de final de curso de
graduação
3.5 Participação em banca examinadora de
monografia de final de curso de graduação
3.6 Participação em banca examinadora de processo
seletivo de monitoria
3.7 Participação como avaliador de trabalhos em
eventos científicos
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)

Pontuação
Unitária

Pontuação
Máxima

1,5

4,5

0,1

3

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

-

-

4. EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA E
PROFISSIONAL (Peso 1)
4.1 Atividades técnicas na área de formação ou área
afim (por ano)
4.2 Atividades de docência em qualquer nível (por
semestre)
4.3 Participação em projeto de pesquisa devidamente
registrado pela instituição (por semestre)
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)

Pontuação
Unitária
2,5

Pontuação
Máxima
5

1,0

5

1,0

5

-

-

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 89 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 45

Pontuação
Atribuída

Pontuação
Atribuída

11 DE JUNHO DE 2021

27

NOTA FINAL (Somatório das notas dos itens e seus
respectivos pesos. Pontuação máxima a ser atribuída
= 10,0)

-
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Anexo VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas/UFPE
Eu, _______________________________________________________________________________
abaixo assinado(a), 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 Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 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. Pede Deferimento.

Vitória de Santo Antão, ________ de _________________ de _________

______________________________________________
Assinatura
ANEXAR cópia de documento que comprove a condição de inscrito no Cadastro Único para os Programas
Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda
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Anexo VII
NÚMERO DE VAGAS

O Curso de Doutorado disponibilizará 2 (duas) vagas, distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa,
considerando a(s) área(s) de concentração, nos termos da Resolução que regulamenta o Programa, assim
como a disponibilidade do professor, se for o caso, conforme a tabela abaixo:
Linha de Pesquisa
Fisiologia do Sistema
Cardiovascular
Fisiologia do Sistema
Cardiovascular

Orientador
João Henrique da
Costa Silva
Thyago Moreira de
Queiroz

nº de vagas
01

e-mail
joao.hcsilva@ufpe.br

01

thyago.queiroz@ufpe.br

OBS: MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS LINHAS DE PESQUISA DO PPGMCF PODEM SER
ENCONTRADAS NO SITE www.ppgmcf.com.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE TRANSLACIONAL
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do colegiado em data 11/05/2021)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Translacional (PPGST) torna público
o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://www.saudetranslacional.com, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2021,
segundo semestre ao corpo discente do Curso de Mestrado do Programa:
1 Inscrição:
1.1 Para o Curso de Mestrado exige-se graduação compatível com as áreas de Ciências Biológicas,
Ciências da Saúde, Engenharia Biomédica, Ciência da Informação e Química, ou aquelas que façam
interface com essas áreas, realizadas em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
1.2 A inscrição se realizará por meio de Formulário Eletrônico disponibilizado na página do Programa
de Pós-Graduação em Saúde Translacional (PPGST) da Universidade Federal de Pernambuco, no
endereço eletrônico http://www.saudetranslacional.com, no período de 21/06/2021 A 30/06/2021.
1.2.1
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo formulário disponível na página do
programa entre os dias citados no tópico 1.2
à
confirmação
transmissão.
1.3 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de
inscrição, as informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser
alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. No caso de múltiplas
submissões, iremos considerar a última versão submetida.
1.3.1
Informações imprecisas ou erradas no currículo podem levar a não contabilização dos
pontos. A não apresentação da documentação de comprovação obrigatória terá como consequência a
eliminação do candidato.
1.3.2
No ato de inscrição, os candidatos receberão um número identificador que será utilizado em
todas as divulgações feitas através do site www.saudetranslacional.com.
1.3.3

Somente será aceita uma única inscrição por candidato.

2. Documentação para a inscrição:
2.1 Documentação exigível para a inscrição no Mestrado:
2.1.1 É obrigatório o completo preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo I), em como o
envio dos seguintes documentos pessoais, no formato pdf.
2.1.2 No caso de candidato brasileiro, cópia digitalizada do RG ou Habilitação (frente e verso),
comprovante do CPF; e no caso de candidato estrangeiro, cópia digitalizada do passaporte; b) 01
(uma) foto 3 x 4, recente (no mínimo dos últimos 6 meses);
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2.1.3 Título de Eleitor; certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior
Eleitoral, TSE, ou no cartório eleitoral);
2.1.4 Cópia digitalizada de Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação
reconhecido pelo MEC, ou declaração de estar cursando o último semestre, no caso de inscrição
condicionada;
2.1.5 Curriculum Vitae do tipo Lattes comprovado e numerado conforme modelo disponibilizado no
site do Programa. (Link para elaboração do curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/);
2.1.6 Cópia digitalizada de histórico escolar do Curso de Graduação;
2.1.7 Pré-projeto de pesquisa (até 05 páginas) na forma eletrônica (pdf). Este pré-projeto terá que
contemplar um dos temas indicados neste Edital, conforme quadro de vagas do Anexo II, podendo o
candidato ter sua inscrição indeferida, caso o pré-projeto não apresente aderência ao tema de pesquisa
selecionado. O pré-projeto deverá ter os seguintes tópicos conforme modelo no Anexo III.
2.1.8 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
conforme emissão e quitação da Guia de Recolhimento da União, cuja orientação de preenchimento
encontra-se no Anexo V, ou Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, conforme
modelo apresentado no Anexo VI. Esse arquivo deverá ser enviado em formato pdf e nomeado da
seguinte f
“ _N
-ú
_TAXA”
2.1.8.1 Fica isento do pagamento da taxa de inscrição o aluno regularmente matriculado na UFPE,
que comprove ser concluinte de curso de graduação; servidores ativos e inativos da UFPE (técnicoadministrativos e docentes) e professor substituto em contrato temporário com a UFPE, conforme
Res. 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, com a devida comprovação; e candidato
inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de família
de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Esta opção deve ser assinalada na ficha de
inscrição (Anexo I) e a condição de isenção deve ser apresentada.
2.1.8.1 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 quando
da inscrição.
2.1.8.2 O candidato que se insere em uma das condições mencionadas no item anterior, poderá
requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição, conforme modelo do Anexo VI este Edital,
até o dia 23/06/2021, às 17h00.
2.1.8.3 Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao
candidato, em dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito
suspensivo, endereçado à Coordenação do Programa.

2.2
Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação.
Para realizar a inscrição condicionada, faz-se 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, até a data de realização da matrícula.
2.3
A Média do Histórico Escolar da Graduação que não for apresentada na escala de 0 a 10 será
convertida para a respectiva escala pela Comissão de Seleção e Admissão. A Média do Histórico Escolar da
Graduação que for apresentada através de conceito ou classe será transformada em nota na escala de 0 a 10
(por exemplo, como a seguir: A=10; B= 8,5; C=7; D=5; conceitos com valores diferentes dos mencionados
serão analisados pela comissão).
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2.4
Os diplomas dos Cursos de Graduação obtidos no Brasil devem ser de cursos reconhecidos pelo
MEC. Os diplomas dos Cursos de Graduação obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação
consular brasileira no país onde o mesmo foi emitido ou com apostila de Haia, no caso de países signatários
da Convenção de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França.
3. - Exames de Seleção e Admissão
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, composta por 04 (quatro) membros,
designada pelo Colegiado do Programa;
3.1- A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas da Seleção Mestrado
Realização das inscrições e Envio da
documentação
Divulgação das inscrições homologadas
Prazo recursal
Resultado do recurso
Avaliação e apresentação do Projeto de
Pesquisa e avaliação do Curriculum Vitae
Resultado

Datas

Horários / Roteiro

21 a 30/06/2021

8h-12h/14h-18h

01/07/2021

12:00h

02 a 06/07/2021

8h-12h/14h-17h

07/07/2021

12:00h

08 e 09/07/2021

8h-12h/14h-17h

12/07/2021

12:00h

13 e 15/07/2021

8h-12h/14h-17h

Resultado dos recursos

16/07/2021

12:00h

Resultado Final (pós-recursos)

19/07/2021

12:00h

Prazo recursal do resultado

Matrícula

2021.2 - Conforme Calendário de Matrículas no SIGA A PROPG

Início das aulas
2021.2- Conforme definido pelo Programa após matrícula

3.2 - Os resultados serão divulgados na página eletrônica do PPGST (http://www.saudetranslacional.com)
3.3- Avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa é de caráter classificatório, sendo a nota mínima
exigida igual a 7,0 (sete). A nota da avaliação do projeto comporá a nota final com o peso igual a 5,0
(cinco).
3.4.1 – Cada candidato irá fazer a apresentação do seu pré-projeto consistirá de exposição oral de até 10
minutos (após esse tempo, a apresentação será interrompida), seguida de arguição pela Comissão de
Seleção e Admissão por até 10 minutos.
3.4.2 - Os candidatos com inscrição homologada receberão

-

-

projetos, a ser realizada virtualmente conforme disposto no Quadro 33.1 nos turnos da manhã
número de inscrições homologadas.
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-A

-projetos será realizada através de sistema d

videoconferência
total e exclusiva do próprio candidato. A ordem das sessões
como o link de acesso Google meet serão informados através de e-mail e/ou Whatsapp.

-projetos, bem

3.4.4 - A realização da inscrição
ú

-

T

3.4.5 - São critérios para a avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa:
Critério
Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato

Pontuação máxima (pontos)
1,0

Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problemática
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e
consistência
Consistência da pesquisa proposta, viabilidade financeira e resultados
esperados
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico
(Pontuação máxima 10 pontos)

1,5
2,0
2,0
2,5
1,0

3.5 – A avaliação do Currículo será dada pelas atividades realizadas e comprovadas pelo candidato terá
caráter classificatório e com peso 5 (cinco).
3.5.1 – Em cada grupo de atividades (1-Titulações, 2-Experiência profissional etc), as atividades
indicadas no Curriculum Vitae
Curriculum Vitae) devem estar intercaladas
com seus respectivos comprovantes (artigos, resumos, certificados etc) através de cópias digitalizadas e
numeradas. O candidato deve informar ao lado de cada atividade constante do seu currículo o número do
documento anexo correspondente à referida atividade.
Na avaliação do Curriculum Vitae será obedecida à seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5)
Atividade

Pontuação máxima 10 pontos

Média do Histórico Escolar da Graduação

- 9,0 para média geral entre 9 e 10.
- 8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
- 5,0 para média geral entre 5 e 5,9.

Especialização na área do Programa (360h)

2,0 por especialização concluída (máximo
4,0)

Especialização em outras áreas (360h)

1,0 por especialização concluída (máximo
2,0)

Atividade

Pontuação máxima 10 pontos

Aperfeiçoamento (180h)

0,5 por aperfeiçoamento concluído (máximo
1,5)
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2 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 2):
Trabalho produzido
Apresentação de
congressos

trabalhos/resumos
de estudantes

Apresentação
de
trabalhos/resumos
profissionais locais/regionais
Apresentação de
trabalhos/resumos
congressos profissionais nacionais

Pontuação Máxima (10 pontos)
em
em

0,2 (máximo 1,0)
congressos

em

0,8 (máximo 4,0)

Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional (no caso do candidato ser o primeiro ou último autor
da publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá 50%
da nota).
Apresentação de
trabalhos/resumos
congressos internacionais

0,5 (máximo 3,0)

em

1,0 (máximo 3,0)

1,0 (máximo 3,0)

Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional (no caso do candidato ser o primeiro ou último
autor da publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá
50% da nota).

1,5 (máximo 3,0)

Qualis A – 10,0
Qualis B1 – 9,0
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis B2 – 8,0
Qualis B3 e B4 – 7,0
Qualis/CAPES (Medicina II)
Qualis B5 – 5,0
Qualis C – 3,0
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES (Medicina II) avaliada pelo JCR com fator de
impacto (FI)

FI > 2,0 – 5,0
FI >1,5-2,0 – 4,0
FI >1,0-1,5 – 3,5
FI >0,5-1,0 – 2,5
FI < 0,5 – 1,5
2,0 (máximo 4,0)

Publicação de capítulos de livros e e-books
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)

1,0

Patente com registro de depósito

3,0 (máximo 6,0)

Monitoria de disciplina

1,0 por ano (máximo 4,0)

3 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 2,0)
Trabalho
produzido
Pontuação Máxima (10 pontos)
(Indicar evento, curso, duração etc.)
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de
0,2 por participação (máximo 1,0)
trabalho
Trabalho
(Indicar evento, curso, duração, etc.)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno

produzido

Participação em cursos com média duração (min.40h)

Pontuação Máxima (10 pontos)
0,5 por minicurso (máximo 3,0)
1,0 por curso (máximo 3,0)
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Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão
1,0 por evento (máximo 3,0)
locais, minicursos
Participação em bancas examinadoras de trabalhos de
conclusão de curso

1,0 por banca (máximo 3,0)

Comissão organizadora em eventos científicos/extensão (Feiras
0,5 por comissão (máximo 2,0)
de Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto registrado (SigProj) de extensão

1,0 por projeto (máximo 4,0)

Participação em Programa de Educação Tutorial (PET)

1,0 por projeto (máximo 4,0)

4 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividade

Pontuação Máxima (10 pontos)

Estágio voluntário, mínimo 120 horas

1,0 por cada 120 horas (máximo 6,0)

Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM)

1,0 por ano de projeto (máximo 5,0)

Bolsa de aperfeiçoamento ou similar

1,0 por ano de bolsa (máximo 2,0)

Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias)

1,0 por orientação concluída (máximo 2,0)

Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
1,0 por participação (máximo 4,0)
pertinentes como graduado
5 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 1,5)
Atividade
Professor de ensino fundamental
Professor de Ensino Médio na área do Programa
Professor de Ensino Superior de áreas afins
Profissional na área do programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)

Pontuação máxima (10 pontos)
1,0 por ano (máximo 5,0)
1,5 por ano (máximo 6,0)
2,0 por ano (máximo 8,0)
1,0 por ano (máximo 5,0)

Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria

1,0 por ano (máximo 5,0)

Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de
laboratório, etc.)

1,0 por ano (máximo 5,0)

Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício (instrutor,
consultor temporário, etc.).
0,5 por ano (máximo 5,0)
4- Resultados
4.1 – O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados em todas as etapas, em ordem decrescente, e obedecida o
número de vagas deste Edital.
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na avaliação do projeto e do
currículo.
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4.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no
Quadro
de
Avisos
da
Secretaria
do
Programa,
e
disponibilizado
no
site
http://www.saudetranslacional.com .
5 - Recursos
5.1 – Dos resultados do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente
fundamentado, no prazo de até dois dias de sua divulgação facultado a candidatos que solicitarem vistas dos
espelhos da avaliação individual.
6. Vagas e Classificação
6.1 – São fixadas 12 (doze) vagas, as quais serão preenchidas por candidatos classificados e distribuídos nos
projetos descritos nas duas linhas de pesquisa da área de concentração do PPGST (Anexo II).
6.2 – Serão destinadas 30% do número de vagas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis), sendo uma das vagas reservadas, obrigatoriamente, a
pessoas com deficiência.". Vide ANEXO IV (AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A
VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU –
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO).
6.3 Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.4 Para o Curso de Mestrado as vagas são fixadas, para cada projeto de pesquisa, descritos nas Tabelas do
Anexo II, que devem ser escolhidas pelo candidato quando de sua inscrição. As vagas serão preenchidas por
candidatos classificados, de acordo com sua nota final no concurso, obedecendo ao número de vagas por
projeto de pesquisa indicado no edital.
7 – Matrícula
7.1 - Como requisito para efetivação da matrícula, os candidatos que, após o fim do Processo Seletivo
tiverem sido aprovados e classificados, deverão se apresentar à Secretaria do PPGST, respeitados os prazos
constantes no Calendário de Matrícula 2021.2 divulgados nos sites da PROPG e do PPGST, sob pena de
serem considerados desistentes.
8 – Disposições gerais
8.1 - Local de informações e Inscrição:
Programa de Pós-Graduação em Saúde Translacional
Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife)
Prédio das Pós-Graduações em frente ao SVO – 2º andar
CEP 50670-901 - Recife - PE – Brasil
Telefone: 81-2126-8517
Endereço eletrônico: www.saudetranslacional.com
E-mail: saudetranslacional@gmail.com.br
8.2 - Este edital está publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site: www.saudetranslacional.com.
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8.3 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
8.4 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 18 de maio de 2021
Prof. Mario Ribeiro de Melo-Junior
Coordenador do PPGST
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO Curso
de Mestrado – Ano Letivo 2021-2
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
Nome em citações bibliográficas:
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )

Data de Nascimento: ___/___/____

Estado civil:

Naturalidade:

Cor:

Raça:

CPF:

Nacionalidade:

RG:

Órgão de expedição, Estado:

Título de Eleitor
Endereço
Telefone 1:

Telefone 2:

e-mail 1:

e-mail 2:

Docente: Sim ( ) Não ( )

Instituição:

Formação Acadêmica – Graduado em:
Data de Conclusão:

Instituição:

Especialização em:
Data de Conclusão: ___/___/____

Instituição:

Vínculo(s)empregatício(s): Sim( ) Não( )

Local:

Função:

Data da contratação: ___/___/____

Número do projeto (que apresente aderência ao tema
de pesquisa do pré-projeto apresentado pelo
candidato):

(___)

São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese
ou a qualquer título.

____________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO II – NÚMERO DE VAGAS, LINHAS E PROJETOS DE PESQUISA
VAGAS: 12 vagas.
LINHA DE PESQUISA: Doenças crônicas infecto-contagiosas e Transdisciplinaridade
Número do
Projeto
01
02
03

Projeto de Pesquisa
Prospecção de novos biomarcadores da progressão tumoral cervical
Patologia molecular no desenvolvimento de Doenças Autoimunes e
infecciosas crônicas
Avaliação biotecnológica de lesões orais crônicas: Alterações teciduais e
ação de novos produtos

Número de
Vagas
01
01
01

LINHA DE PESQUISA: Interdisciplinaridade e doenças crônicas não-transmissíveis
Número do
Projeto
04
05
06
07
08
09
10
11

Projeto de Pesquisa
Ação de produtos naturais, sintéticos e/ou hormonais sobre células
tumorais
Engenharia biomédica da reabilitação e processamento de sinais em saúde
Aplicações Biotecnológicas no estudo de doenças crônicas em humanos
I
õ
Q
V
ú
Estudos translacionais da tumoregênese humana e experimental
Perfis Clínico-Laboratoriais de
Pesquisa translacional em Alergia e Imunologia: Modelos de integração
clínico-tecnológica.
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ANEXO III - MODELO DO PRÉ-PROJETO
Fonte: Arial, tamanho 12. Espaçamento: 1.5. Margens: 1,5 cm [Superior, Inferior, Laterais]
1. TÍTULO DO PRÉ-PROJETO (a ser desenvolvido pelo candidato)
Nome do Candidato,
Número e Nome do projeto (conforme anexo II) ao qual o pré-projeto do candidato está vinculado.
2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA (Apresentação do tema de pesquisa)
3. OBJETIVOS
5. MATERIAL E MÉTODOS
6. RESULTADOS ESPERADOS
7. CRONOGRAMA
Descrição sucinta das principais etapas divididas em trimestres no período máximo de 24 meses
8. VIABILIDADE FÍSICA E FINANCEIRA
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A sequência das publicações deverá ser posicionada em ordem alfabética.
Como deve ser descrito: Autor(es) separados por ponto e vírgula (;). Título da publicação. Nome do
periódico/título do livro/apresentação, volume (se houver), páginas e ano de publicação.
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ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Eu ___________________________________________________________________________________,
CPF no. ________________________, portado(a) do RG no. _______________________________, órgão
Expedidor ___________________, declaro, par aos devidos fins, atender ao edital no. _________________,
do Programa de Pós-graduação em Saúde Translacional da Universidade Federal de Pernambuco, no que se
refere à reserva de vagas para candidatos(as) ___________________________________________________
____________________________________, 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 2021, em seu artigo 9º., que dispõe sobre implementação das
reservas em Instituições Federais de Ensino de que tratam a Lei no. 12.711, de 29 de agosto de 2021, e o
Decreto no. 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-

“

apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa,
I

z

õ

”

Local e data

Assinatura
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ANEXO V - OBTENÇÃO E PREENCHIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO

PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO

Entrar no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug

Preencher os campos de barras amarelas, acompanhando a indicação das informações a seguir:

UG: 153098
GESTÃO: 15233
RECOLHIMENTO CÓDIGO: 28832-2
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 15309830300015
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO: Não é necessário informar.
CPF DO CONTRIBUINTE: CPF do candidato/aluno
NOME DO CONTRIBUINTE: nome do candidato/aluno
VALOR PRINCIPAL: R$ 50,00
VALOR TOTAL: R$ 50,00
CLIQUE: EMITIR GRU
Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
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ANEXO VI - REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE
TAXA DE INSCRIÇÃO

Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de
taxa de inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e que seja membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de2007.

Nome Completo:
Nome Social:
Data
de
/
/
RG:

Nascimento: Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

NIS*:

Data de Emissão:

Nome da Mãe:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

UF:

Telefone:
E-mail:
( )
* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).

Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em Desenvolvimento e
Meio Ambiente da UFPE, e declaro que sou membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135/2007. Declaro, também, sob as penas da Lei, a veracidade das informações aqui
prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas no Edital,
notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.

Recife,

de

de20

Assinatura do(a) candidato(a)
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PORTARIA Nº 05 – NG/CAA, DE 06 DE MAIO DE 2021.
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
O COORDENADOR DO NÚCLEO DE GESTÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO
AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com fundamento na decisão do Pleno
do Núcleo de Gestão, em reunião realizada no dia 05 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros da Comissão Interna do Núcleo de Gestão que procederá a
avaliação para fins de ascensão funcional dos docentes, na seguinte composição:
I- Joyce Lene Gomes Cajueiro – Titular Interna;
II- Maria Auxiliadora do Nascimento Melo – Titular Interna;
III- Gilson Lima da Silva (NT-CAA) – Titular Externo;
IV- Alane Alves Silva – Suplente Interna;
V- Sheila Borges de Oliveira (NDC-CAA) – Suplente Externa.
Art. 2º Desta portaria, dê-se ciência aos membros da Comissão nomeada neste ato, ao Diretor do
Centro Acadêmico do Agreste, à CPPD.
Art. 3º Esta portaria tem seus efeitos contados a partir de 06 de maio de 2021 e tem validade
pelo prazo de 2 anos, revogadas as disposições em contrário.
MARIO RODRIGUES DOS ANJOS NETO.
Coordenador do Núcleo de Gestão - CAA.
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