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DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
O Conselho de Administração-CONSAD reunido no dia 05 de agosto de 2021 em sua 4ª
sessão ordinária do presente exercício, ao apreciar o Proc. nº 23076.62102/2021-52 decidiu aprovar a
PROPOSTA apresentada pelo Reitor, nos termos do Art. 10 da Resolução nº 04/2016-CONSAD, de
DENOMINAÇÃO do Edifício SUDENE, incorporado ao patrimônio da Universidade por doação, como
“EDIFÍCIO CELSO FURTADO”.
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DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
O Conselho de Administração-CONSAD reunido no dia 05 de agosto de 2021 em sua 4ª
sessão ordinária do presente exercício, ao apreciar o Proc. nº 23076.62094/2021-74 decidiu aprovar a
PROPOSTA apresentada pelo Reitor, nos termos do Art. 10 da Resolução nº 04/2016-CONSAD, de
DENOMINAÇÃO da Concha Acústica da Universidade, vinculada ao Complexo de Convenções,
Eventos e Entretenimento, como “CONCHA ACÚSTICA PAULO FREIRE”
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PORTARIA N.º 3019, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.
DELEGAÇÃO DE PODERES
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Autorizar a servidora Sonia Maria Oliveira Agostinho da Silva, matrícula SIAPE
n.º 1133329, a conduzir veículo oficial a serviço do Departamento de Geologia, do Centro de
Tecnologia e Geociências, por 01 (um) ano.
Caberá à servidora a responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo e
pela pontuação delas decorrentes.
Processo n.º 23076.062297/2021-25
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3031, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.
DELEGAÇÃO DE PODERES
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Autorizar o servidor PAULO PINTO DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE n.º
1133857, a conduzir veículo oficial a serviço da Superintendência de Segurança Institucional SSI, por 01 (um) ano.
Caberá ao servidor a responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo e
pela pontuação delas decorrentes.
Processo n.º 23076.062066/2021-54
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3025, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de especialistas
responsáveis pela análise dos currículos e ações a que se refere o Edital de chamada pública para
submissão de candidaturas à Condecoração Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira, nos
termos da Resolução nº 02/2021, do Conselho Universitário:
Aida Maria Monteiro Silva - SIAPE: 1131272
Emanuel Moraes Lima dos Santos - SIAPE: 2154138
Janete Maria Lins de Azevedo - SIAPE: 2131519
José Batista Neto - SIAPE: 1130857
Maria Fernanda dos Santos Alencar - SIAPE: 2572665
Processo n.º 23076.064937/2021-40
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3029, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar, a partir de 01 de maio de 2021, com vigência até 31 de dezembro de 2021,
os servidores abaixo relacionados para compor o Grupo de Trabalho de Curricularização da
Extensão na UFPE, cujo objetivo é discutir, elaborar e encaminhar a minuta de resolução que
altera a resolução 09/2017 do CCEPE/UFPE e o Guia da Curricularização da Extensão na UFPE:
DIEGO FILLIPE DE SOUZA – PROEXC - matrícula SIAPE nº: 2154329;
FLÁVIA CAMPOS FARIA - PROEXC - matrícula SIAPE nº: 1649878;
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - PROEXC - matrícula SIAPE nº 1477726;
JULIANA PANTOJA DE AQUINO - PROEXC - matrícula SIAPE nº: 2417969;
JULIENE GOMES BRASILEIRO - PROEXC - matrícula SIAPE nº: 1650209;
LENIVALDO IDALINO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PROGRAD - matrícula SIAPE nº: 2098619;
LÚCIO ENRICO VIEIRA ATTIA - PROEXC - matrícula SIAPE nº: 1978136;
RAFAELLA CORREIA E SILVA TRAVASSOS - PROEXC - matrícula SIAPE nº: 1202564;
ROSEANE PATRÍCIA DE SOUZA E SILVA - PROGRAD - matrícula SIAPE nº: 2376233;
TAÍS PATRÍCIA SANTOS DE OLIVEIRA PIMENTEL - PROGRAD - matrícula SIAPE nº:
1178316.
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Processo n.º 23076.064132/2021-47

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3030, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de
Implantação do SIADS na UFPE, em atendimento ao disposto no art. 7, da Portaria nº 232, de 2
de junho de 2020, do Ministério de Estado da Economia:
RAFAEL MAGNO DOS SANTOS CAMELO - SIAPE: 2413560, Coordenação de Bens
Móveis/PROGEST/DGBS;
ROSANA MEDEIROS FERREIRA - SIAPE: 1924312, Coordenação de Bens
Móveis/DGBS/PROGEST;
FELIPE LUCENA CARNEIRO ALBUQUERQUE - SIAPE nº 1854268, Coordenação de
Almoxarifado Central/DLOG/PROGEST;
PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA TRAJANO - SIAPE nº 1960222, Coordenação de
Execução e Controle de Compras/DLOG/PROGEST;
MARCELO CARLOS CHAVES - SIAPE nº3122287, Divisão de Tecnologia da Informação e
Comunicação/PROGEPE;
JESSICA BEZERRA DE MELO BRAIA - SIAPE nº 1068936, Contadoria Geral/PROPLAN;
JÉSSICA THAÍS NUNES DOS SANTOS - SIAPE nº 2308794, Diretoria de Contabilidade e
Finanças/PROPLAN;
SABRINA VASCONCELOS MOTA RODRIGUES - SIAPE nº 1140978, Diretoria de
Contabilidade e Finanças/PROPLAN;
JORGE DENYS SANTOS JARA - SIAPE nº 1975473, Superintendência de Tecnologia da
Informação/STI;
ANTÔNIO EZEQUIEL DE MENDONÇA - SIAPE nº 2796601, Superintendência de Tecnologia
da Informação/STI.

Processo n.º 23076.053107/2021-29
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA Nº 2987, de 5 de agosto de 2021.
RECONDUÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
Reconduzir, por 02 (dois) anos, a partir de 16/07/2021, BARTIRA FERRAZ BARBOSA,
Matrícula SIAPE n° 1202337, Professor de Magistério Superior, Nível 4, Classe D, denominada Associado,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de História, do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas, na(o) Vice-Chefia do Departamento de História, do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas.
(Processo n° 23076.054713/2021-26)
DANIELLE FABIOLA DO NASCIMENTO
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
SUBSTITUTA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Educação
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Cursos de Mestrado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 19/07/2021)

E D I T A L XX/2021

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação torna público o presente Edital, no Boletim Oficial
da UFPE e através do endereço eletrônico www.ufpe.br/ppgedu, as normas do Processo Seletivo para Admissão
– Ano Letivo 2022 ao corpo discente do Programa de Pós- Graduação em Educação, Curso de Mestrado:

1)

Inscrição:

1.1 Exige-se graduação, em qualquer área, realizada em instituição reconhecida pelo MEC.
1.2 A inscrição será realizada em duas etapas: 1) preenchimento do formulário eletrônico de inscrição
(disponívelaqui,

na

página

do

programa

https://forms.gle/RnWYBPHYHr4pyVtL6);

2)

ou
envio

digitando

o

eletrônico

endereço
para

eletrônico
o

email

inscricaomestradoppgeufpe@gmail.com da documentação exigível para inscrição em formato PDF
(conforme descrição no item 2 deste edital), das 00h00 do dia 17 (dezessete) de agosto de 2021 às 23h59
do dia 24 (vinte e quatro) de agostode 2021.
1.3 O(A) candidato(a) que não realizar uma das duas etapas terá a inscrição cancelada.
1.4 Será enviada uma resposta automática quando do recebimento da documentação, o que não implica em
homologação da inscrição, que só ocorrerá após análise pela comissão de seleção, de acordo com o
cronograma disponível no item 3.1.
1.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e os arquivos da
documentação por ele(a) enviados para a inscrição, os quais não poderão ser alterados ou
complementados, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.6 Serão aceitas inscrições de candidatos estrangeiros ao Curso de Mestrado.
1.7 O pagamento da inscrição deverá ser efetuado via Boleto Bancário (Anexo I).
2

Documentação exigível para a inscrição:

2.1 Toda a documentação deve ser escaneada, reunida em três arquivos únicos distintos (não zipados e legíveis),
conforme

indicação

a

seguir,

e

enviada

em

mensagem

única

para

o

email

inscricaomestradoppgeufpe@gmail.com, com o título “Inscrição Mestrado 2022 - Nome completo do(a)
candidato(a)” (se houver mais de uma mensagem do(a) mesmo(a) candidato(a) será considerada apenas a
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última mensagem enviada dentro do período de inscrição).
Arquivo único 1 (em PDF): Documentação pessoal (escaneada) -com o título “Nome completo do
candidato - documentação”.
a)

Identidade e CPF (passaporte no caso de candidato(a) estrangeiro(a));

b)

Certidão

de

Quitação

Eleitoral

(emitida

em

2021

pelo

site

do

TSE

-

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral- ou pelos cartórios eleitorais);
c)

Diploma (frente e verso), comprovante de conclusão ou declaração de que é provável concluinte de
graduação, até 31 de dezembro de 2021, em IES reconhecida pelo MEC;

d)

Histórico Escolar do Curso de Graduação (com coeficiente de rendimento);

e)

Para os candidatos que fizerem a opção por concorrer às vagas de ações afirmativas:

- É obrigatório no ato da inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo IV pelos candidatos que se
autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexuais, transgêneros e
travestis) e com deficiência.
- As pessoas com deficiência deverão também apresentar laudo emitido por um médico especialista na área da
deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.
-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.
- Os(as) candidatos(as) indígenas também deverão apresentar a cópia de uma Declaração pessoal de
pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de grupo e/ou
associações de indígenas quando se tratar de candidatos(as) em contexto urbano.
-Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de pertencimento
assinada por liderança local.
-As pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente pela Comissão de
Heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da condição
declarada pelo(a) candidato(a).
f)

Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), paga através de GRU (Anexo I).
A cobrança da taxa prevista será dispensada para os seguintes casos (requerimento de isenção Anexo V):


Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de
mestrado;



Candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de
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família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.136/2007;


Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto.

Arquivo único 2 (em PDF): projeto de pesquisa - com o título “Nome completo do candidato - projeto”.
g)

Projeto de pesquisa, devendo incluir: nome do(a) candidato(a) (na capa) e título do projeto; introdução
(delimitação do problema, objetivos, justificativa); fundamentação teórica; fundamentos e procedimentos
metodológicos; referências. O projeto deve ter mínimo de 05 (cinco) e máximo de 10 (dez) páginas (capa,
contra-capa, sumário e referências não serão computados no quantitativo de páginas). O projeto deve ser
digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1 ½ e margens 2½. Os projetos que
não atenderem ao disposto neste item não serão avaliados.

Arquivo único 3 (em PDF): currículo lattes (escaneado) - com o título “Nome completo do candidato currículo”.
h)

Currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) com comprovação. O currículo
apresentado

pelo(a)

candidato(a)

deverá

ser

retirado

da

plataforma

Lattes/CNPq

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do). Serão pontuadas apenas as atividades devidamente
comprovadas. A documentação comprobatória deverá ser OBRIGATORIAMENTE escaneada junto ao
currículo Lattes e ao formulário de Pontuação de Currículo (anexo III) - a ser preenchido pelo(a)
candidato(a) - e ordenada na mesma sequência da TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE
CURRÍCULO (item 3.6.3);
2.2 No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação ou
da Modalidade Tecnológica obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado
do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção
da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não
é necessária nenhuma autenticação.
2.3 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, até a data de realização da matrícula.
2.4 O(A) candidato(a) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não apresentar diploma ou
certidão de colação de grau do curso de graduação.
2.5 O(A) candidato(a) inscrito(a) na seleção não poderá solicitar mudança, no decorrer do processo seletivo, de
Linha de Pesquisa.
3

Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão
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designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, formada por, no mínimo,
7membros.
3.1 A seleção para o Mestrado constará de:

ETAPAS DO CONCURSO AO

DATAS

HORÁRIOS

MESTRADO
Inscrições (on line)

17 a 24/08/2021

Por formulário
eletrônico/email

Divulgação das inscrições homologadas
Prazo Recursal (on line)

09/09/2021

18h

10 a 14/09/2021

Por formulário eletrônico
no site do PPGE

Etapa

1 Avaliação

Eliminatória

do

projeto

de

16/09/2021 a

-------------------

05/10/2021

pesquisa

Notamínima

de Resultado

aprovação

7,0 Prazo Recursal (on line)

07/10/2021

18h

08 a 13/10/2021

Por formulário eletrônico

(sete)

no site do PPGE

Etapa

2 Defesa remota do projeto de pesquisa

Eliminatória

8h-18h

29/10/2021

18h

01/11 a 04/11/2021

Por formulário eletrônico

(dias úteis)

Nota mínima de Resultado
aprovação

14 a 26/10/2021

7,0 Prazo Recursal (on line)

(sete)

no site do PPGE

Etapa

3 Análise de Currículo

Classificatória

05 a 24/11/2021

Resultado
Prazo Recursal (on line)

----------------------

26/11/2020

18h

29 a 01/12/2020

Por formulário
eletrônico no site do
PPGE

Etapa

4 Período para envio de material para

Eliminatória

avaliação

da

veracidade

autodeclaração

para

autodeclarados

negros

29/11 a 03/12

da

candidatos
(pretos

e

pardos)
Validação

da

Comissão

06/12 a 09/12

Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados

negros

(pretos

--------------------

e

pardos)
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Resultado

da

Comissão

de

10/12

18h

Heteroidenficação
Prazo

recursal

para

comissão

13/12 a 15/12

heteroindentificação

Por formulário
eletrônico no site do
PPGE

Resultado dos recursos a Comissão de

16/12

18h

16/12

18h

17/12 a 21/12

Por formulário eletrônico

Heteroidenficação
Resultado Final
Prazo recursal do Resultado Final

no site do PPGE
Matrícula

2022.1 (conforme

-----------------------

matrículas no
SIGAA/PROPG
Início das Aulas

2022.1 (conforme

-----------------------

definido
pelo Programa após
matrícula
3.2 Etapa 1 - Avaliação do Projeto de Pesquisa: de caráter eliminatório, corresponde a 45% (quarenta e
cinco por cento) do resultado da fase eliminatória (peso 4,5 [quatro e meio]). Será exigida nota mínima 7,0
(sete) para aprovação. Nesta fase será atribuída nota ao projeto considerando:

3.2.2 Critérios
a) pertinência da temática de investigação proposta à Linha de Pesquisa, conforme ementas expostas

10%

no Anexo II deste edital.
b) delimitação das questões de pesquisa pertinente à linha de pesqusia que possam vir a ser

30%

desenvolvidas
c) adequação do referencial teórico à linha de pesqusia

20%

d) adequação metodológica

25%

e) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência

15%

3.3 Etapa 2 - Defesa remota do Projeto de Pesquisa: de caráter eliminatório, corresponde a 45% (quarenta e
cinco por cento) do resultado da fase eliminatória (peso 4,5 [quatro e meio]). Será exigida nota mínima 7,0
(sete) para aprovação. Os critérios para análise da defesa são:
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a) domínio de teoria(s) ou conceitos relevantes para as questões de pesquisas selecionadas

35
%

b) coerência, sistematização e organização das ideias apresentadas

35
%

c) demonstração de autonomia intelectual

30
%

3.3.1A defesa constará de exposição oral do Projeto de Pesquisa pelo(a) candidato(a), em até 10 (dez) minutos,
seguida de arguição, por até 10 (dez) minutos, por cada um dos integrantes da Comissão Examinadora
designada pela Comissão de Seleção e Admissão. O(a) candidato(a) terá até 10 (dez) minutos para responder
às questões apontadas.
3.3.2A defesa será realizada em formato remoto e o(a) candidato(a) inscrito(a) assume que dispõe de condições
de conectividade. No caso excepcional de interrupção da conexão, a defesa poderá ser reagendada, uma
única vez, pela comissão de seleção.
3.4 A média da fase eliminatória será calculada com base na soma das notas da Etapa 1 e da Etapa 2.
3.5 Serão considerados aprovados na fase eliminatória os candidatos que obtiverem média igual ou superior a
7,0 (sete), cuja classificação será definida após a Etapa 3.
3.6 Etapa 3 - Análise de Currículo: de caráter classificatório, corresponde a 10% (dez por cento) do
Resultado Final (peso 01 [um]).
3.6.1 Será atribuída pontuação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). São avaliadas no currículo do(a) candidato(a) as
atividades devidamente comprovadas.
3.6.2 A nota será calculada com a seguinte fórmula: pontuação do(a) candidato(a)/10.
3.6.3 A avaliação do Currículo Lattes será feita conforme a seguinte tabela de pontuação:

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO
ITENS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Titulação - Peso 50
Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas)

40 pontos

Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0(pontua-se só um curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0(pontua-se 1,5 por curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0(pontua-se 1,0 por curso)
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Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0(pontua-se 1,0 por curso)

Experiência Profissional - Peso 10
Docência no ensino superior ou na educação básica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0(pontua-se 2,0 por ano)

Aprovação em concursos e seleções públicas para atividade de

2,0(pontua-se 1,0 aprovação)

magistério
Supervisão de estudantes da Educação Superior em Estágio

4,0 (pontua-se 1,0 por semestre)

Curricular Docente obrigatório
Atividades de Pesquisa e Extensão - Peso 15
Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou

5,0(pontua-se 2,5 por semestre)

Iniciação à Docência
Participação em Atividades de Extensão – participação em projeto

5,0(pontua-se 2,5 por semestre)

de extensão aprovado por instituição de ensino superior
Monitoria Acadêmica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0(pontua-se 0,25 por evento)

Produção acadêmica - Peso 25
Trabalhos completos ou resumo expandido publicados em

14,0(pontua-se 3,5 por trabalho)

anais de eventos; livros ou capítulos de livro; artigo em
períodico
Apresentação de trabalhos em eventos, palestras
Outros trabalhos publicados na área de educação, tais como

8,0(pontua-se 2,0 por trabalho)
8,0(pontua-se 2,0 por trabalho)

resumo de trabalho em anais de eventos, relatório técnico, artigos
em jornais, artigos em revista (magazine)
Premiação acadêmica

2,0(pontuar uma única vez)

3.7A média final será calculada com a seguinte fórmula: (média da fase eliminatória x 9) + (média Etapa 3 x
0,1) = média final

4

Resultado

4.1 O resultado final será calculado de acordo com a fórmula expressa no item 3.7.
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4.2 Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos aprovados na fase eliminatória
queobtiverem nota final igual ou superior a 6,3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente,
obedecendo ao número de vagas, por linha de pesquisa, estabelecido pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Educação.
4.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Etapa 2 (Defesa do Projeto de
pesquisa), na Etapa 1 (Avaliação do Projeto de Pesquisa) e na Etapa 3 (Análise de Currículo).
4.4 O resultado final será divulgado sitewww.ufpe.br/ppgedu e no Boletim Oficial da UFPE.

5

Recursos

5.1 Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado para a Comissão de Seleção, a ser interposto através do formulário eletrônico
(disponívelaqui,na

página

do

programa

ou

digitando

o

endereço

eletrônico

https://forms.gle/aAR6Dg1tzNXaXKJf6), no prazo de até 03 (três) dias de sua divulgação, sendo assegurado
aos candidatos os espelhos de correção, quando for solicitado.
5.2 Na hipótese do recurso não ser decidido antes do término da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.

6

Vagas e Classificação

6.1 São fixadas em 49 (quarenta e nove) as vagas para o Curso de Mestrado, sendo 08 (oito)para a Linha de
Educação em Ciências, 07 (sete) para a Linha de Pesquisa Educação e Espiritualidade, 03 (três) para a Linha
de Pesquisa Identidades e Memórias, 10 (dez) para a Linha de Pesquisa Educação e Linguagem, 07 (sete)
para a Linha de Pesquisa Formação de Professores e Prática Pedagógica, 11 (onze) para a Linha de Pesquisa
Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, 00 (zero) para a Linha de Pesquisa Subjetividades
Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular e 03 (três) para a Linha de Pesquisa Teoria e História da
Educação, as quais serão preenchidas por candidatos classificados, obedecidos os quantitativos de vagas.
6.2 O total de 49 vagas poderá não ser preenchido caso não haja candidatos aprovados e classificados na
quantidade disponibilizada para cada linha de pesquisa, sendo vedado o remanejamento de vagas entre as
linhas de pesquisa.
6.3 Para cada linha de pesquisa ficarão reservadas 30% (trinta por cento) das vagas deste processo seletivo aos
candidatos autodeclarados pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.Assim, restam reservadas para esta finalidade02
(duas) vagas da Linha de Pesquisa Educação em Ciências, 02(duas) vagas da Linha de Pesquisa Educação e
Espiritualidade, 01 (uma) para a Linha de Pesquisa Identidades e Memórias,03 (três) vagas da Linha de
Pesquisa Educação e Linguagem, 02 (duas) vagas da Linha de Pesquisa Formação de Professores e Prática
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Pedagógica, 03 (três) vagas da Linha de Pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação,
0 (zero) vaga da Linha de Pesquisa Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular e
01(uma) vaga da Linha de Pesquisa Teoria e História da Educação.
6.4 Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência deverão, no ato de inscrição, fazer a opção
por concorrer às vagas de ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela Resolução 17/2021 do
CEPE/UFPE, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência
quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
6.5 Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado(a) em vaga de
ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e
aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.6 Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla concorrência,
permitindo assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações afirmativas, se aprovados(as)
no processo seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
6.7 Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número suficiente
para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas remanescentes
poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
6.8 Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência aqueles que apresentarem laudo
médico (no qual conste o tipo de deficiência e sua respectiva CID) no arquivo da documentação pessoal
enviado para inscrição. O não cumprimento do disposto neste item implicará na exclusão do(a) candidato(a)
do processo seletivo.
6.9 Será disponibilizada pelo menos uma vaga, adicional ao número normal de vagas oferecidas, para servidor(a)
ativo(a) da UFPE (docente ou técnico), caso o(a) mesmo(a) seja aprovado(a) em todas as etapas do processo
de seleção.
7

Disposições Gerais

7.1 Local de informações e inscrições: as informações sobre as inscrições e a realização do concurso para
seleção ao curso de Mestrado em Educação se encontram no sitewww.ufpe.br/ppgedu.
7.2 As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do processo seletivo, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.3 É consagrada a nota 7,0 (sete) como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.
7.4 Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa 2 (Defesa Remota do Projeto de Pesquisa) se
realizar em dias sucessivos.
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7.5 Os(as) candidatos(as) com deficiência têm o direito de fazer uso de condições diferenciadas para participação
neste concurso, devendo eles(as) indicar, em campo próprio do requerimento de inscrição, as condições
necessárias para sua participação, demandas que serão atendidas segundo critérios de viabilidade e
razoabilidade.
7.6 Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPEe disponível no site www.ufpe.br/ppgedu.
7.7 A Comissão de Seleção reserva-se ao direito de alterar o calendário, diante de circunstâncias que assim o
justifiquem, dando ciência aos interessados, coletivamente, e na página eletrônica do Programa de PósGraduação em Educação da UFPE.
7.8 A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital, inclusive
condições de conectividade para realização de defesa remota.
7.9 No ato de confirmação de matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar os originais da
documentação encaminhada no ato da inscrição, incluindo o Diploma ou Certidão de Colação de Grau de
Graduação, sob pena de perda do direito à vaga.
7.10 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Recife, 19 de julho de 2021

Luciana Rosa Marques

Coordenadora da Pós-Graduação em Educação - UFPE

ANEXOS
Anexo I -Procedimento para emissão da GRU
Anexo II -Vagas por linhas de pesquisa e respectivas Ementas
Anexo III - Formulário de Pontuação de Currículo
Anexo IV - Autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas
Anexo V - Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição
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ANEXO I – PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA GRU

1. www.stn.fazenda.gov.br .
2. No menu de Acesso Rápido clicar no ícone “Guia de Recolhimento da União - GRU”
3. Clicar, no lado superior direito da tela, em “Impressão de GRU”

4. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS COM OS DADOS ABAIXO:
UNIDADE GESTORA: 153098
GESTÃO: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO:
288322 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NÚMERO DE REFERÊNCIA da Pós-Graduação em Educação: 15309830330615 COMPETÊNCIA E
VENCIMENTO: Não informar
CNPJ OU CPF DO CONTRIBUINTE: preencher CPF do(a) candidato(a)

NOME DO CONTRIBUINTE / RECOLHEDOR: preencher o nome do(a) candidato(a) VALOR
PRINCIPAL: R$ 50,00
DESCONTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, MORA, JUROS, OUTROS ACRÉSCIMOS – não

5. Informar

VALOR TOTAL: R$ 50,00

SELECIONE UMA OPÇÃO DE GERAÇÃO

6. Clicar em emitir GRU.

7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil

ATENÇÃO: o(a) candidato(a) deve estar atento aos códigos acima, pois qualquer erro de digitação
pode acarretar no indeferimento da inscrição.
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ANEXO II – VAGAS POR LINHAS DE PESQUISA (SELEÇÃO DE MESTRADO)

Serão oferecidas 49 vagas, conforme disponibilidade de orientação dos professores do Programa, assim
distribuídas:
Linhas de Pesquisa

Vagas

Ampla
concorrência

Cota

Ação

Afirmativa

Educação em Ciências

08

06

02

Educação e Espiritualidade

07

05

02

Identidades e Memórias

03

02

01

Educação e Linguagem

10

07

03

Formação de Professores e Prática Pedagógica

07

05

02

Política Educacional, Planejamento e Gestão da

11

08

03

00

00

00

Teoria e História da Educação

03

02

01

Total de vagas

49

35

14

Educação
Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e
Educação Popular

Educação em Ciências
Ementa: As pesquisas dessa linha procuram ressaltar a superação das dificuldades de ensino e aprendizagem
em Ciências da Natureza, particularmente com Biologia, Ciências e Química, no ensino básico e superior e
da Educação Física no ensino Básico, a partir das contribuições da didática das ciências e seus impactos na
formação dos professores da área. Discute questões epistemológicas, históricas e sociais que se inserem nos
processos de ensino e aprendizagem das Ciências da Natureza e da Saúde, na escola e em espaços informais
de aprendizagem. Busca problematizar as demandas da formação docente na perspectiva dos currículos de
Ciências da Natureza e da sua materialização nos espaços de aprendizagem.
Educação e Espiritualidade
Ementa: A linha de pesquisa promove estudos sobre a educação do ser humano em sua acepção ampla, o
que inclui todas as suas possíveis dimensões e modos de ser, em especial investiga as habilidades
socioemocionais, temáticas da abordagem transpessoal e integral, da ética do cuidado de si, da filosofia
budista e do perspectivismo ameríndio, tendo em vista promover o esclarecimento progressivo da ideia de
espiritualidade, especialmente naquilo que essa compreensão implica para a formação humana na atualidade.

Educação e Linguagem
Ementa: O grupo desenvolve pesquisas em torno das seguintes temáticas: 1) Representações dos aprendizes
sobre os objetos de conhecimento vinculados à língua portuguesa; 2) Representações e práticas dos docentes
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acerca do ensino e da avaliação em diferentes eixos de ensino da área curricular de língua portuguesa /
literatura; 3) Efeitos de diferentes estratégias didáticas na aprendizagem de língua portuguesa / literatura; 4)
Formação inicial e continuada do professor de língua portuguesa / literatura; 5) Práticas de alfabetização e
letramento; 6) Propostas curriculares, livros didáticos e outros recursos didáticos destinados ao ensino da
língua portuguesa / literatura e sua apropriação pelos docentes; 7) Letramento e tecnologias da informação e
comunicação; 8) História das práticas de leitura e de produção textual vividas pelos docentes e suas relações
com o ensino de língua portuguesa; 9) Avaliação educacional e da aprendizagem na área de língua
portuguesa / literatura; 10) Ensino e aprendizagem da linguagem escrita e da notação alfabética na educação
infantil; 11) Aprendizagem e desenvolvimento de crianças com deficiência na educação infantil e ensino
fundamental e processos de apropriação da leitura e escrita de estudantes com deficiência.

Formação de Professores e Prática Pedagógica
Ementa: Investiga a formação de professores e a prática pedagógica em diferentes espaços educacionais,
níveis e modalidades de ensino, na perspectiva da cultura, da diversidade, da profissionalização, da
identidade e saberes docentes, do currículo e das representações sociais.

Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação
Ementa: Compreende estudos que buscam apreender a atuação do Estado e das distintas esferas
governamentais no setor da educação e suas repercussões no planejamento e na gestão dos diferentes níveis
dos sistemas de ensino e nas formas de manifestação em planos, programas e projetos.

Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular.
Ementa: A linha de pesquisa "subjetividades coletivas, movimentos sociais e educação popular" busca
promover estudos avançados em educação sobre problemáticas relacionadas à emergência de subjetividades
coletivas, grupos sociais e identidades subalternizadas. Destacam-se questões voltadas à compreensão do
lugar da escola, da educação não formal e da educação popular nas sociedades contemporâneas.

Teoria e História da Educação
Ementa: As pesquisas da linha possuem como referência as Teorias da Educação e a História da Educação
visando a ampliar os limites da compreensão tradicional da Ciência e eliminar o eurocentrismo
epistemológico. Abrange estudos teóricos e empíricos relacionados as temáticas historicamente
subalternizadas, enfatizando a compreensão tanto dos processos históricos de produção de desigualdades
sociais

como

de

iniciativas

eficazes

na

promoção
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO (SELEÇÃO DE MESTRADO)

Candidato(a):
Linha de Pesquisa:
ITENS
Titulação - até 50 pontos
Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas x 40/10

_
PONTUAÇÃO MÁXIMA 100

PONTOS

Subtotal
40 pontos

)
Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0(pontua-se só um curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0(pontua-se 1,5 por curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0(pontua-se 1,0 por curso)

Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0(pontua-se 1,0 por curso)

Experiência Profissional - até 10 pontos

Subtotal

Docência no ensino superior ou na educação básica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0(pontua-se 2,0 por ano)

Aprovação em concursos e seleções públicas para

2,0(pontua-se 1,0 aprovação)

atividade de magistério
Atividades de Pesquisa e Extensão - até 15

Subtotal

pontos
Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou

5,0(pontua-se 2,5 por semestre)

Iniciação à Docência
Participação em Atividades de Extensão – participação em 5,0(pontua-se 2,5 por semestre)
projeto de
extensão aprovado por instituição de ensino superior
Monitoria Acadêmica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0(pontua-se 0,25 por evento)

Produção Acadêmica - até 25 pontos
Trabalhos completos publicados em anais de eventos

Subtotal
7,0(pontua-se 3,5 por trabalho)
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Resumo de trabalho em anais de eventos

4,0(pontua-se 2,0 por trabalho)

Outros trabalhos publicados na área de educação, tais como 4,0(pontua-se 2,0 por trabalho)
relatório
técnico, artigos em jornais, artigos em revista
Premiação acadêmica

2,0(pontuar uma única vez)
TOTAL DE PONTOS
(soma dos subtotais)
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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
_____________, portador(a) do RG no ____________________, declaro, para os devidos fins, atender ao
Edital

no___________________,

do

Programa

de

Pós-graduação

em

____________________________________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 penalidade legais,
inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18 de 11 de outubro
de 2012, em seu artigo 9odo, 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”.

Loca e data
Assinatura
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Nº da solicitação:
__________
À Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Admissão – Ano Letivo 2022 – ao corpo
discente do Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade Federal de Pernambuco.
Nome Completo:
Nome Social*:
Estado Civil:

Data de Nascimento:

RG nº:

UF:

CEP:

CPF:

Endereço Residencial:
Cidade:
E-mail:
Telefone residencial/celular:
( )

Quantidade de pessoas que residem com o candidato:

Declaro, sob as penas da lei, que estou inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, com o NIS, abaixo identificado, e que sou membro de família de baixa renda, nos termos do DECRETO
FEDERAL nº 6.135, de 2007.
Nº do NIS: _____________________________________________
E venho requerer a isenção da taxa de inscrição no processo seletivo para o Curso de Mestrado em Educação
Contemporânea da UFPE/CAA.
Em, ______ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Candidato(a)

OBSERVAÇÃO: Anexar cópia do Cartão do benefício recebido para comprovar a condição de inscrito no
Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda.
* “I - Designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida; e II identidade de gênero;” (Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016 – Art. 1º, Parágrafo Único, alíneas I e II).
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Educação
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Cursos de Doutorado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 19/07/2021)

E D I T A L XX/2021

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico www.ufpe.br/ppgedu, as normas do Processo Seletivo
para Admissão – Ano Letivo 2022 ao corpo discente do Programa de Pós- Graduação em Educação,
Curso de Doutorado:

1)

Inscrição:

1.1 Exige-se mestrado, em qualquer área, realizada em instituição reconhecida pelo MEC.
1.2 A inscrição será realizada em duas etapas: 1) preenchimento do formulário eletrônico de inscrição
(disponívelaqui,

na

página

do

programa

https://forms.gle/RnWYBPHYHr4pyVtL6);

2)

ou

digitando

envio

o

eletrônico

endereço
para

eletrônico
o

email

inscricaomestradoppgeufpe@gmail.com da documentação exigível para inscrição em formato PDF
(conforme descrição no item 2 deste edital), das 00h00 do dia 17 (dezessete) de agosto de 2021 às 23h59
do dia 24 (vinte e quatro) de agostode 2021.
1.3 O(A) candidato(a) que não realizar uma das duas etapas terá a inscrição cancelada.
1.4 Será enviada uma resposta automática quando do recebimento da documentação, o que não implica em
homologação da inscrição, que só ocorrerá após análise pela comissão de seleção, de acordo com o
cronograma disponível no item 3.1.
1.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e os arquivos da
documentação por ele(a) enviados para a inscrição, os quais não poderão ser alterados ou
complementados, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.6 Serão aceitas inscrições de candidatos estrangeiros ao Curso de Doutorado.
1.7 O pagamento da inscrição deverá ser efetuado via GRU (Anexo I).
2

Documentação exigível para a inscrição:

2.1 Toda a documentação deve ser escaneada, reunida em quatro arquivos únicos distintos (não zipados e
legíveis),

conforme

indicação

a

seguir,

e

enviada

em

mensagem

única

para

o

email

inscricaodoutoradoppgeufpe@gmail.com, com o título “Inscrição Doutorado2022 - Nome completo do(a)
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candidato(a)” (se houver mais de uma mensagem do(a) mesmo(a) candidato(a) será considerada apenas a
última mensagem enviada dentro do período de inscrição).
Arquivo único 1 (em PDF): Documentação pessoal (escaneada) -com o título “Nome completo do
candidato - documentação”.
a)

Identidade e CPF (passaporte no caso de candidato(a) estrangeiro(a));

b)

Certidão

de

Quitação

Eleitoral

(emitida

em

2021

pelo

site

do

TSE

-

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral- ou pelos cartórios eleitorais);
c)

Diploma ou Certidão de Colação de Grau de Curso de Graduação reconhecido peloMEC;

d)

Diploma, comprovante de conclusão ou declaração de que é provável concluinte de curso de Mestrado
realizado em instituição reconhecida pela CAPES/MEC. Na declaração de provável concluinte deve constar
a data de realização da defesa dadissertação;

e)

Histórico escolar do Curso deGraduação;

f)

Histórico escolar do Curso deMestrado;

g)

Para os candidatos que fizerem a opção por concorrer às vagas de ações afirmativas:

- É obrigatório no ato da inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo IV pelos candidatos que se
autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexuais, transgêneros e
travestis) e com deficiência.
- As pessoas com deficiência deverão também apresentar laudo emitido por um médico especialista na área da
deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.
-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.
- Os(as) candidatos(as) indígenas também deverão apresentar a cópia de uma Declaração pessoal de
pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de grupo e/ou
associações de indígenas quando se tratar de candidatos(as) em contexto urbano.
-Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de pertencimento
assinada por liderança local.
-As pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente pela Comissão de
Heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da condição
declarada pelo(a) candidato(a).
h) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), paga através de GRU (Anexo I). A
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cobrança da taxa prevista será dispensada para os seguintes casos (requerimento de isenção Anexo V):


Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de
mestrado;



Candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.136/2007;



Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto.

Arquivo único 2 (em PDF): projeto de pesquisa - com o título “Nome completo do candidato - projeto”.


projeto de pesquisa devendo incluir: nome do(a) candidato(a) (na capa) e título do projeto; introdução
(delimitação do problema, objetivos, justificativa); fundamentação teórica; fundamentos e procedimentos
metodológicos; referências. O projeto deve ter mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) páginas (capa,
sumário e referências não serão computados no quantitativo de páginas). O projeto deve ser digitado em
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1 ½ e margens 2 ½. Os projetos que não
atenderem ao disposto neste item não serãoavaliados.

Arquivo único 3 (em PDF): Memorial
a)

Memorial conforme modelo disponível no Anexo V.

Arquivo único 4 (em PDF): currículo lattes (escaneado) - com o título “Nome completo do candidato currículo”.
h)

currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) com comprovação. O currículo apresentado
pelo(a)

candidato(a)

deverá

ser

retirado

da

plataforma

Lattes/CNPq

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do). Serão pontuadas apenas as atividades devidamente
comprovadas. A documentação comprobatória deverá ser OBRIGATORIAMENTE escaneada junto ao
currículo Lattes e ao formulário de Pontuação de Currículo (anexo III) - a ser preenchido pelo(a)
candidato(a) - e ordenada na mesma sequência da TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE
CURRÍCULO (item 3.6.3);
2.2 No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Mestradoobtidos 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.
2.3 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de doutorado, de concluintes de curso de mestrado. 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 adefesa, emitida
pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que tenham
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realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão do mestrado, até a data de realização da matrícula.
2.4 O(A) candidato(a) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não apresentar diploma ou
certidão de colação de grau do curso de mestrado.
2.5 O(A) candidato(a) inscrito(a) na seleção não poderá solicitar mudança, no decorrer do processo seletivo, de
Linha de Pesquisa.
3

Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão
designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, formada por, no mínimo, 7
membros.

3.1 A seleção para o Doutorado constará de:

ETAPAS DO CONCURSO AO DOUTORADO

DATAS

Inscrições (on line)

17 a 24/08/2021

HORÁRIOS
Por formulário
eletrônico/email

Divulgação das inscrições homologadas
Prazo Recursal (on line)

21/09/2021

18h

22 a 24/09/2021

Por formulário
eletrônico no
site do PPGE

Etapa 1 Eliminatória Notamínima

Avaliação

do

de aprovação 7,0 (sete)

projeto de pesquisa

08/10/2021

Resultado

13/10/2021

18h

14 a 18/10/2021

Por formulário

Prazo Recursal (on line)

27/09/2021 a

-------------------

eletrônico no
site do PPGE
Etapa 2 Eliminatória

Defesa remota do projetode

Nota mínima de aprovação 7,0

pesquisa articulado

(sete)

aomemorial (dias úteis)
Resultado
Prazo Recursal (on line)

21 a 05/11/2021

8h-18h

08/11/2021

18h

09/11 a 11/11/2021

Por formulário
eletrônico no
site do PPGE

Etapa 3 Classificatória

Análise de Currículo

12 a 19/11/2021

---------------------

Resultado

23/11/2020
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Prazo Recursal (on line)

24 a 26/11/2020

Por formulário
eletrônico no
site do PPGE

Etapa 4

Período para envio de

Elimintrória

material para avaliação da

29/11 a 03/12

veracidade da
autodeclaração para
candidatos autodeclarados
negros (pretos e pardos)
Validação da Comissão

06/12 a 09/12

Heteroidentificação para

------------------

candidatos autodeclarados
negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de

10/12

18h

13/12 a 15/12

Por formulário

Heteroidenficação
Prazo recursal para
comissão

eletrônico no

heteroindentificação

site do PPGE

Resultado dos recursos a

16/12

18h

16/12

18h

17/12 a 21/12

Por formulário

Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final
Prazo recursal do Resultado Final

eletrônico no
site do PPGE
Matrícula

2022.1 (conforme
matrículas no
SIGAA/PROPG

Início das Aulas

--------------------

2022.1 (conforme
definido

-------------------

pelo Programa após

-

matrícula
3.2 Etapa 1 - Avaliação do Projeto de Pesquisa: de caráter eliminatório, corresponde a 45% (quarenta e
cinco por cento) do resultado da fase eliminatória (peso 4,5 [quatro e meio]). Será exigida nota mínima 7,0
(sete) para aprovação. Nesta fase será atribuída nota ao projeto considerando:
3.2.3 Critérios
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a) pertinência da temática de investigação proposta à Linha de Pesquisa, conforme ementas

10%

expostas no Anexo II deste edital.
b) delimitação das questões de pesquisa pertinente à linha de pesqusia que possam vir a ser

30%

desenvolvidas
c) adequação do referencial teórico à linha de pesqusia

20%

d) adequação metodológica

25%

e) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência

15%

3.3 Etapa 2 - Defesa remota do Projeto de Pesquisa: de caráter eliminatório, corresponde a 45% (quarenta e
cinco por cento) do resultado da fase eliminatória (peso 4,5 [quatro e meio]). Será exigida nota mínima 7,0
(sete) para aprovação. Os critérios para análise da defesa são:

a) domínio de teoria(s) ou conceitos relevantes para as questões de pesquisas selecionadas

35%

b) coerência, sistematização e organização das ideias apresentadas

35%

c) demonstração de autonomia intelectual

30%

3.3.1 A defesa constará de exposição oral do Projeto de Pesquisa pelo(a) candidato(a), em até 10 (dez) minutos,
seguida de arguição, por até 10 (dez) minutos, por cada um dos integrantes da Comissão Examinadora
designada pela Comissão de Seleção e Admissão. O(a) candidato(a) terá até 10 (dez) minutos para responder
às questões apontadas.
3.3.2 - A defesa será realizada em formato remoto e o(a) candidato(a) inscrito(a) assume que dispõe de condições
de conectividade. No caso excepcional de interrupção da conexão, a defesa poderá ser reagendada, uma
única vez, pela comissão de seleção.
3.4 A média da fase eliminatória será calculada com base na soma das notas da Etapa 1 e da Etapa 2.
3.5 Serão considerados aprovados na fase eliminatória os candidatos que obtiverem média igual ou superior a
7,0 (sete), cuja classificação será definida após a Etapa 3.
3.6 Etapa 3 - Análise de Currículo: de caráter classificatório, corresponde a 10% (dez por cento) do
Resultado Final (peso 01 [um]).
3.6.1 Será atribuída pontuação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). São avaliadas no currículo do(a) candidato(a) as
atividades devidamente comprovadas.
3.6.2 A nota será calculada com a seguinte fórmula: pontuação do(a) candidato(a)/10.
3.6.3 A avaliação do Currículo Lattes será feita conforme a seguinte tabela de pontuação:
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TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO

ITENS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Titulação - Peso 30
Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas)

40 pontos

Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0(pontua-se só um curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0(pontua-se 1,5 por curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0(pontua-se 1,0 por curso)

Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0(pontua-se 1,0 por curso)

Experiência Profissional - Peso 10
Docência no ensino superior ou na educação básica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0(pontua-se 2,0 por ano)

Aprovação em concursos e seleções públicas para atividade de

2,0

magistério

(pontua-se 1,0 aprovação)

Atividades de Pesquisa e Extensão - Peso 15
Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou Iniciação à

5,0(pontua-se 2,5 por semestre)

Docência
Participação em Atividades de Extensão – participação em projeto de

5,0(pontua-se 2,5 por semestre)

extensão aprovado por instituição de ensino superior
Monitoria Acadêmica

4,0(pontua-se 2,0 por semestre)

Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0(pontua-se 0,25 por evento)

Produção acadêmica - Peso 45
Trabalhos completos ou resumo expandido publicados em anais
de eventos; livros ou capítulos de livro; artigo em períodico
Apresentação de trabalhos em eventos, palestras
Outros trabalhos publicados na área de educação, tais comoresumo

14,0(pontua-se

3,5

por

trabalho)
8,0(pontua-se 2,0 por trabalho)
6,0(pontua-se 2,0 por trabalho)

de trabalho em anais de eventos, relatório técnico, artigos em
jornais, artigos em revista (magazine)
Premiação acadêmica
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15 (pontua-se 5,0 por artigo)

Artigo em períodico

3.7 A média final será calculada com a seguinte fórmula: (média da fase eliminatória x 0,9) + (média Etapa 3
x 0,1) = média final
4

Resultado

4.1 O resultado final será calculado de acordo com a fórmula expressa no item 3.7.
4.2 Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos aprovados na fase eliminatória
queobtiverem nota final igual ou superior a 6,3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente,
obedecendo ao número de vagas, por linha de pesquisa, estabelecido pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Educação.
4.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Etapa 2 (Defesa do Projeto de
pesquisa), na Etapa 1 (Avaliação do Projeto de Pesquisa) e na Etapa 3 (Análise de Currículo).
4.4 O resultado final será divulgado sitewww.ufpe.br/ppgedu e no Boletim Oficial da UFPE.
5

Recursos

5.1 Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado para a Comissão de Seleção, a ser interposto através do formulário eletrônico
(disponívelaqui,na

página

do

programa

ou

digitando

o

endereço

eletrônico

https://forms.gle/aAR6Dg1tzNXaXKJf6), no prazo de até 03 (três) dias de sua divulgação, sendo assegurado
aos candidatos os espelhos de correção, quando for solicitado.
5.2 Na hipótese do recurso não ser decidido antes do término da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.
6

Vagas e Classificação

6.1 São fixadas em 34 (trinta e quatro) vagas para o Curso de Doutorado, sendo 00 (zero) para a Linha de
Educação em Ciências, 02 (duas)para a Linha de Pesquisa Educação e Espiritualidade, 04 (quatro)para a
Linha de Pesquisa Identidades e Memórias, 09 (nove)para a Linha de Pesquisa Educação e Linguagem, 03
(três)para a Linha de Pesquisa Formação de Professores e Prática Pedagógica, 09 (nove)para a Linha de
Pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, 04 (quatro)para a Linha de Pesquisa
Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular e 03 (três) para a Linha de Pesquisa
Teoria e História da Educação, as quais serão preenchidas por candidatos classificados, obedecidos os
quantitativos de vagas.
6.2 O total de 34vagas poderá não ser preenchido caso não haja candidatos aprovados e classificados na
quantidade disponibilizada para cada linha de pesquisa, sendo vedado o remanejamento de vagas entre as
linhas de pesquisa.
6.3 Para cada linha de pesquisa ficarão reservadas 30% (trinta por cento) das vagas deste processo seletivo aos
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candidatos autodeclarados pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência. Assim, restam reservadas para esta finalidade 00
(zero) vagas da Linha de Pesquisa Educação em Ciências, 01 (uma) vaga da Linha de Pesquisa Educação e
Espiritualidade, 01 (uma) para a Linha de Pesquisa Identidades e Memórias, 03 (três) vagas da Linha de
Pesquisa Educação e Linguagem, 01 (uma) vaga da Linha de Pesquisa Formação de Professores e Prática
Pedagógica, 03 (três) vagas da Linha de Pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação,
1 (uma) vaga da Linha de Pesquisa Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular e 01
(uma) vaga da Linha de Pesquisa Teoria e História da Educação.
6.4 Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência deverão, no ato de inscrição, fazer a opção
por concorrer às vagas de ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela Resolução 17/2021 do
CEPE/UFPE, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência
quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
6.5 Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado (a) em vaga de
ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e
aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.6 Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla concorrência,
permitindo assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações afirmativas, se aprovados(as)
no processo seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
6.7 Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número suficiente
para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas remanescentes
poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
6.8 Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência aqueles que apresentarem laudo
médico (no qual conste o tipo de deficiência e sua respectiva CID) no arquivo da documentação pessoal
enviado para inscrição. O não cumprimento do disposto neste item implicará na exclusão do(a) candidato(a)
do processo seletivo.
6.9

Será disponibilizada pelo menos uma vaga, adicional ao número normal de vagas oferecidas, para servidor(a)
ativo(a) da UFPE (docente ou técnico), caso o(a) mesmo(a) seja aprovado(a) em todas as etapas do processo
de seleção.

7

Disposições Gerais

7.1

Local de informações e inscrições: as informações sobre as inscrições e a realização do concurso para
seleção ao curso de Doutorado em Educação se encontram no sitewww.ufpe.br/ppgedu.
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7.2

As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do processo seletivo, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Seleção e Admissão.

7.3

É consagrada a nota 7,0 (sete) como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.

7.4

Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa 2 (Defesa Remota do Projeto de Pesquisa) se
realizar em dias sucessivos.

7.5

Os(as) candidatos(as) com deficiência têm o direito de fazer uso de condições diferenciadas para participação
neste concurso, devendo eles(as) indicar, em campo próprio do requerimento de inscrição, as condições
necessárias para sua participação, demandas que serão atendidas segundo critérios de viabilidade e
razoabilidade.

7.6

Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPEe disponível no site www.ufpe.br/ppgedu.

7.7

A Comissão de Seleção reserva-se ao direito de alterar o calendário, diante de circunstâncias que assim o
justifiquem, dando ciência aos interessados, coletivamente, e na página eletrônica do Programa de PósGraduação em Educação da UFPE.

7.8

A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital, inclusive
condições de conectividade para realização de defesa remota.

7.9

No ato de confirmação de matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar os originais da
documentação encaminhada no ato da inscrição, incluindo o Diploma ou Certidão de Colação de Grau de
Mestrado, sob pena de perda do direito à vaga.

7.10 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 19 de julho de 2021
Luciana Rosa Marques
Coordenadora da Pós-Graduação em Educação - UFPE

ANEXOS
Anexo I – Procedimento para emissão da GRU
Anexo II – Vagas por linhas de pesquisa e respectivas ementas
Anexo III – Formulário de Pontuação de Currículo
Anexo IV - Autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas
Anexo V – Modelo de Memorial
Anexo V - Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição
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ANEXO I – Procedimento para emissão da GRU

1.

www.stn.fazenda.gov.br .

2.

No menu de Acesso Rápido clicar no ícone “Guia de Recolhimento da União - GRU”

3.

Clicar, no lado superior direito da tela, em “Impressão de GRU”

4.

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS COM OS DADOS ABAIXO:

UNIDADE GESTORA: 153098
GESTÃO: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO:
288322 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NÚMERO DE REFERÊNCIA da Pós-Graduação em Educação: 15309830330615 COMPETÊNCIA E
VENCIMENTO: Não informar
CNPJ OU CPF DO CONTRIBUINTE: preencher CPF do(a) candidato(a)

NOME DO CONTRIBUINTE / RECOLHEDOR: preencher o nome do(a) candidato(a) VALOR PRINCIPAL:
R$ 50,00
DESCONTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, MORA, JUROS, OUTROS ACRÉSCIMOS – não

informar

VALOR TOTAL: R$ 50,00

SELECIONE UMA OPÇÃO DE GERAÇÃO

6.

Clicar em emitir GRU.

7.

Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil

ATENÇÃO: o(a) candidato(a) deve estar atento aos códigos acima, pois qualquer erro de digitação pode
acarretar no indeferimento da inscrição.
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ANEXO II – Vagas por Linhas de pesquisa (Seleção de Doutorado)

Serão oferecidas 34 vagas, conforme disponibilidade de orientação dos professores do Programa, assim
distribuídas:

Linha de Pesquisa

Vagas

Ampla

Cota Ação

Concorrência

Afirmativa

Educação em Ciências

00

00

00

Educação e Espiritualidade

02

01

01

Identidades e Memórias

04

03

01

Educação e Linguagem

09

06

03

Formação de Professores e Prática

03

02

01

09

6

03

03

01

Pedagógica
Política Educacional, Planejamento e
Gestão daEducação
Subjetividades

Coletivas, Movimentos

Sociais 04
eEducação Popular

Teoria e História da Educação

03

02

01

Total de vagas

34

23

11

Educação em Ciências
Ementa: Desenvolve pesquisa no campo da Educação em Ciências Naturais, no momento, buscando
apreender sobre currículos de ciências naturais para as séries iniciais do sistema formal de ensino e
currículos de biologia na educação básica e ensino médio. Focaliza: Que concepções sobre o que é ciências e
como ensinar ciências encontramos nas proposições curriculares, como o professor se apropria das propostas
curriculares em seu discurso e em sua prática de sala de aula, quais são os recursos e estratégias didáticas
relacionados às proposições curriculares destinados ao ensino das ciências e da biologia e sua apropriação
pelos docentes, demandas da formação docente na perspectiva das proposições curriculares.

Educação e Espiritualidade
Ementa: A linha de pesquisa promove estudos sobre a educação do ser humano em sua acepção ampla, o
que inclui todas as suas possíveis dimensões e modos de ser, em especial investiga as habilidades
socioemocionais, temáticas da abordagem transpessoal e integral, da ética do cuidado de si, da filosofia
budista e do perspectivismo ameríndio, tendo em vista promover o esclarecimento progressivo da ideia de
espiritualidade, especialmente naquilo que essa compreensão implica para a formação humana na atualidade.

Educação e Linguagem
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Ementa: O grupo desenvolve pesquisas em torno das seguintes temáticas: 1) Representações dos aprendizes
sobre os objetos de conhecimento vinculados à língua portuguesa; 2) Representações e práticas dos docentes
acerca do ensino e da avaliação em diferentes eixos de ensino da área curricular de língua portuguesa /
literatura; 3) Efeitos de diferentes estratégias didáticas na aprendizagem de língua portuguesa / literatura; 4)
Formação inicial e continuada do professor de língua portuguesa / literatura; 5) Práticas de alfabetização e
letramento; 6) Propostas curriculares, livros didáticos e outros recursos didáticos destinados ao ensino da
língua portuguesa / literatura e sua apropriação pelos docentes; 7) Letramento e tecnologias da informação e
comunicação; 8) História das práticas de leitura e de produção textual vividas pelos docentes e suas relações
com o ensino de língua portuguesa; 9) Avaliação educacional e da aprendizagem na área de língua
portuguesa / literatura; 10) Ensino e aprendizagem da linguagem escrita e da notação alfabética na educação
infantil; 11) Aprendizagem e desenvolvimento de crianças com deficiência na educação infantil e ensino
fundamental e processos de apropriação da leitura e escrita de estudantes com deficiência.

Formação de Professores e Prática Pedagógica
Ementa: Investiga a formação de professores e a prática pedagógica em diferentes espaços educacionais,
níveis e modalidades de ensino, na perspectiva da cultura, da diversidade, da profissionalização, da
identidade e saberes docentes, do currículo e das representações sociais.

Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação
Ementa: Compreende estudos que buscam apreender a atuação do Estado e das distintas esferas
governamentais no setor da educação e suas repercussões no planejamento e na gestão dos diferentes níveis
dos sistemas de ensino e nas formas de manifestação em planos, programas e projetos.

Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular.
Ementa: A linha de pesquisa "subjetividades coletivas, movimentos sociais e educação popular" busca
promover estudos avançados em educação sobre problemáticas relacionadas à emergência de subjetividades
coletivas, grupos sociais e identidades subalternizadas. Destacam-se questões voltadas à compreensão do
lugar da escola, da educação não formal e da educação popular nas sociedades contemporâneas.

Teoria e História da Educação
Ementa: As pesquisas da linha possuem como referência as Teorias da Educação e a História da Educação
visando a ampliar os limites da compreensão tradicional da Ciência e eliminar o eurocentrismo
epistemológico. Abrange estudos teóricos e empíricos relacionados as temáticas historicamente
subalternizadas, enfatizando a compreensão tanto dos processos históricos de produção de desigualdades
sociais

como

de

iniciativas

eficazes

na

promoção
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ANEXO III – Formulário de Pontuação de Currículo (Seleção de Doutorado)
Candidato(a):
Linha de Pesquisa:
ITENS

PONTUAÇÃO

PONTOS

MÁXIMA 100
Titulação - até 50 pontos

Subtotal

Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas x 40/10 )

40 pontos

Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0 (pontua-se só um
curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0 (pontua-se 1,5 por
curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0 (pontua-se 1,0 por
curso)

Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0 (pontua-se 1,0 por
curso)

Experiência Profissional - até 10 pontos

Subtotal

Docência no ensino superior ou na educação básica

4,0 (pontua-se 2,0 por
semestre)

Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0 (pontua-se 2,0 por
ano)

Aprovação em concursos e seleções públicas para atividade de

2,0 (pontua-se 1,0

magistério

aprovação)

Atividades de Pesquisa e Extensão - até 15 pontos

Subtotal

Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou

5,0 (pontua-se 2,5 por

Iniciação à Docência

semestre)

Participação em Atividades de Extensão – participação em projeto

5,0 (pontua-se 2,5 por

deextensão aprovado por instituição de ensino superior

semestre)

Monitoria Acadêmica

4,0 (pontua-se 2,0 por
semestre)

Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0 (pontua-se 0,25
por evento)

Produção Acadêmica - até 25 pontos

Subtotal
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Trabalhos completos publicados em anais de eventos

7,0 (pontua-se 3,5 por
trabalho)

Apresentação de trabalhos em eventos, palestras

8,0 (pontua-se 2,0 por
trabalho)

Resumo de trabalho em anais de eventos

4,0(pontua-se 2,0 por
trabalho)

Outros trabalhos publicados na área de educação, tais como

4,0(pontua-se 2,0 por

relatório

trabalho)

técnico, artigos em jornais, artigos em revista
Premiação acadêmica

2,0(pontuar uma única
vez)
TOTAL DEPONTOS
(soma dos subtotais)
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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

_____________,

portador(a) do RG no ____________________, declaro, para os devidos fins, atender ao Edital
no___________________,

do

Programa

de

Pós-graduação

em

____________________________________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 penalidade legais,
inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18 de 11 de
outubro de 2012, em seu artigo 9odo, 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”.
Loca e data
Assinatura
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ANEXO II – MODELO DE MEMORIAL
O memorial tem o objetivo de permitir à banca de avaliação compreender o conjunto de atividades
desenvolvidas na trajetória acadêmica e profissional do(a) candidato(a) e, principalmente, as
impressões do(a) candidato(a) sobre essas atividades, evidenciando seu amadurecimento
profissional. Deverá ser apresentado no formato A4, letra Arial ou Times New Roman 12, espaço
1,5, no máximo de 5 páginas, escrito em primeira pessoa do singular, com a seguinte estrutura:
1 Introdução
Informar os cursos de formação na graduação, aperfeiçoamento e pós-graduação realizados, bem
como as experiências de pesquisa que julgue serem relevantes para a compreensão da sua trajetória
como pesquisador(a) na área temática na qual se inscreve, articulando essa trajetória com a
proposição atual da pesquisa. Pode-se incluir algumas características pessoais e
profissionais que corroborem a produção da pesquisa pretendida.
2 Experiências acadêmicas e profissionais:
a) Apresentar a experiência profissional (na docência, gestão e outras) onde atua, tempo de
trabalho, experiência de trabalho, em diálogo com a proposição atual da pesquisa;
b) Apresentar a experiência (se tiver) no campo da pesquisa: participação em grupo de pesquisa,
iniciação científica, colaboração em projetos de pesquisa, dentre outras experiências, como
palestrante, conferencista etc.
c) Apresentar as produções científicas, literárias e artísticas principais, destacando os trabalhos
mais relevantes (lembre-se que a lista completa estará no Lattes, aqui trata-se de destacar os pontos
que são mais relevantes para compreender como e por que você pretende desenvolver a pesquisa
que está propondo).
3 Considerações Finais:
Para finalizar, explicitar de modo detalhado como, caso aprovado(a), você se organizarápara
realizar seu doutorado, de modo a cumprir o que se espera de um(a) doutorando(a), taiscomo:
realizar as aulas e cumprir os créditos, as leituras necessárias, participar de grupos deestudos e
pesquisa, publicar textos acadêmicos/as, entre outras atividades próprias do processoda pósgraduação.
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Nº da solicitação: __________
À Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Admissão – Ano Letivo 2022 – ao corpo discente do
Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de
Pernambuco.
Nome Completo:
Nome Social*:
Estado Civil:

Data de Nascimento:

RG nº:

UF:

CEP:

CPF:

Endereço Residencial:
Cidade:
E-mail:
Telefone residencial/celular:
( )

Quantidade de pessoas que residem com o candidato:

Declaro, sob as penas da lei, que estou inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com o
NIS, abaixo identificado, e que sou membro de família de baixa renda, nos termos do DECRETO FEDERAL nº 6.135, de
2007.
Nº do NIS: _____________________________________________
E venho requerer a isenção da taxa de inscrição no processo seletivo para o Curso de Mestrado em Educação
Contemporânea da UFPE/CAA.
Em, ______ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Candidato (a)

OBSERVAÇÃO: Anexar cópia do Cartão do benefício recebido para comprovar a condição de inscrito no Cadastro Único
para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda.
* “I - Designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida; e II - identidade de gênero;” (Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016
– Art. 1º, Parágrafo Único, alíneas I e II).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado Ad Referendum do Colegiado em, 09/08/2021)

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
(MESTRADO E DOUTORADO) DA UFPE – 2021.2
De acordo com o Edital de Seleção , publicado no B.O n. 84, de 02 de junho de 2021, com retificações
publicadas nos B.O. nº 100, de 05 de julho de 2021 e nº 121, de 05 de agosto de 2021, o número de vagas
para o Mestrado é fixado em 17 (dezessete) e o de Doutorado em 07 (sete), que serão preenchidas pelos
candidatos classificados obedecendo à ordem de classificação.
MESTRADO
ÁREA: TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS, com ênfase em Recursos Hídricos

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

NOTA
FINAL

NOME DO CANDIDATO
JOÃO VICTOR BEZERRA CHAVES
WESLEY MICHAEL PEREIRA SILVA

8,25
8,08
7,89
7,69
7,53

ANA BEATRIZ ACCIOLY DE MENEZES
DÉBORA RODRIGUES SOARES
BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA
APROVADOS (ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS)

CLASSIFICAÇÃO
6

NOTA
FINAL

NOME DO CANDIDATO
WELTON SANTOS SIMÕES DE OLIVEIRA
EGBERTO DE SOUZA LEÃO CABRAL BARROS CAVALCANTI

7

7,42
7,10
6,52
6,23

IGOR JOSÉ NASCIMENTO DE MEDEIROS

8
9

MILENA ADDNA MARINHO LOPES

MESTRADO

ÁREA: TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS, com ênfase em Tecnologia
Ambiental
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

NOME DO CANDIDATO
PAULO HENRIQUE DA SILVA
GABRIEL VICTOR DE LIMA
ALESSANDRO RODRIGUES DE AMORIM
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4

LUÍS SÉRGIO POLIMENI DE MESQUITA

7,05

MESTRADO

ÁREA: TRANSPORTES E GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS

APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
NOTA
FINAL

NOME DO CANDIDATO
HÉLIO DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR
MARCOS ARAÚJO DE SOUZA CELESTINO
MANUELA VASCONCELOS NOGUEIRA
ALAN DE OLIVEIRA CARVALHO
MARCOS ANDRÉ LIRA SILVA*
5
* Candidato(a) inscrito(a) na opção da Res. N. 17/21 (CCEPE/UFPE)- [Ações Afirmativas]
1
2
3
4

8,28
7,40
7,30
7,21
7,02

APROVADOS (ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS)
NOTA
FINAL

NOME DO CANDIDATO
WILLIAN EDUARDO DO NASCIMENTO*
6
* Candidato(a) inscrito(a) na opção da Res. N. 17/21 (CCEPE/UFPE)- [Ações Afirmativas]

6,90

DOUTORADO
ÁREA: TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS, com ênfase em Recursos Hídricos

APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
NOTA
FINAL

NOME DO CANDIDATO
RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO
1
2
MARIANNY MONTEIRO PEREIRA DE LIRA
3
CINTHIA MARIA DE ABREU CLAUDINO
4
LUCAS TARDELLY LINS MARIZ FERREIRA*
5
CLAUDIO HENRIQUE MILFONT DE MAGALHAES*
* Candidato(a) inscrito(a) na opção da Res. N. 17/21 (CCEPE/UFPE)- [Ações Afirmativas]
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DOUTORADO

ÁREA: TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS, com ênfase em Tecnologia
Ambiental
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

CLASSIFICAÇÃO

NOME DO CANDIDATO

NOTA FINAL

ALYNNE SOARES CABRAL E SILVA

1

8,84

VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS (RES. 17/2021 CCEPE/UFPE)
MESTRADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

CLASSIFICAÇÃO

Nome do Candidato

Nota Final

MARCOS ANDRÉ LIRA SILVA

1

7,02

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO

Nome do Candidato

Nota Final

WILLIAN EDUARDO DO NASCIMENTO

2

6,90

DOUTORADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

CLASSIFICAÇÃO

Nome do Candidato

Nota Final

LUCAS TARDELLY LINS MARIZ FERREIRA**

1

6,90

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO

Nome do Candidato

Nota Final

CLAUDIO HENRIQUE MILFONT DE MAGALHAES**
6,20
2
**Candidatos contemplados pelas vagas de ampla concorrência, após retificação publicada no
B.O. UFPE nº 121, de 05 de agosto de 2021
Prof. Leonardo Herszon Meira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
PROCESSO ASSOCIADO 23076.045504/2021-58
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado ad referendum do Colegiado em, 06/08/2021)

Resultado Final da Seleção para a Pós-Graduação em ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL da
UFPE – 2021.2
De acordo com o anexo IV do Edital de Seleção publicado no nº 96 de 28 de junho 2021 e retificação
publicada no Boletim oficial nº 104 BOLETIM DE SERVIÇO de 13 de julho de 2021, disponível em
www.ufpe.br/PROGEP, o número de vagas para o Mestrado foi fixado em 21 (vinte e uma Vagas), as quais
serão preenchidas pelos candidatos classificados obedecendo a ordem de classificação.
No total foram preenchidas 20 (vinte) vagas.
MESTRADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
Sublinha N° 1 – Simulação de escoamentos multifásicos em reservatórios e dutos produtores de
petróleo
CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1

ERASMO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR

6,55

Sublinha N° 2 - Otimização Topológica: investigação e desenvolvimentos de ferramentas numéricas

CLASSIFICAÇÃO

NOME

1

FELIPE DE SOUZA FERNANDEs

NOTA
7,11

Sublinha N° 4 – Otimização de estruturas de concreto armado: desenvolvimento de ferramentas
numéricas utilizando Matlab
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1
2

PEDRO BRAGA DA SILVA
ALICE COSTA DE ALMEIDA

NOTA
7,33
7,23

Sublinha N° 5 – Estruturas metálicas e mistas
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1
2

HENRIQUE TAVARES LIMA
DARLAN PADRAO SERRANO

NOTA
5,7
5,18

Sublinha N° 6 - Modelagem e simulação numérica de escoamentos em meios porosos deformáveis
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
JOSÉ THIAGO GOMES DA SILVA
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Sublinha N° 7 -Dinâmica dos fluidos computacional
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1

AYMÊ FERNANDA DE ALMEIDA MELO

NOTA
5,93

Sublinha N° 8 – Geotecnia

CLASSIFICAÇÃO
1
2

NOME

NOTA

LUÍS EDUARDO SANTOS ALVES
LETÍCIA MOREIRA DE CARVALHO

5,92
6,47

Sublinha N° 9 – Análise estatística de dados pluviométricos
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
FERNANDO HENRIQUE GALINDO MOUSINHO

NOTA
6,24

Sublinha N° 10 – Técnicas de modelagem matemática e computacional destinadas à análise de sistemas
de saneamento básico
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

NOME
ERICKSON JOHNY GALINDO DA SILVA
PEDRO HENRIQUE LEITE DE LIMA
YTALO THIAGO SANTOS FARIAS

NOTA
7,66
6,21
6,08

Sublinha N° 11 – Gerenciamento e controle da drenagem urbana em regiões semiáridas
CLASSIFICAÇÃO
1
2

NOME
GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA
LUAN ALVES FURTADO

NOTA
6,82
6.80

Sublinha N° 12 – Sustentabilidade Ambiental
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
PETRA RUCIELLE MEDEIROS MARINHO

NOTA
8,12

Sublinha N° 13 – Transporte de Massa e Remediação de Solos Contaminados
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
GLAUCE MARIA DE LEMOS SILVA

NOTA
7,22

Sublinha N° 14 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos e da Construção Civil
CLASSIFICAÇÃO NOME
NOTA
SAMUEL SANTOS DE AZEVÊDO
6,16
1
DANIEL VINÍCIUS SOUZA SILVA
6,09
2
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APROVADOS (ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS)

Sublinha N° 8 – Geotecnia
CLASSIFICAÇÃO
3
4

NOME

NOTA

GISÊLDA DINÁ CORDEIRO DA SILVA
JOÃO LUCAS VILAR DE ANDRADE

6,40
5,83

Sublinha N° 11 – Gerenciamento e controle da drenagem urbana em regiões semiáridas

CLASSIFICAÇÃO
3
4
5

NOME

NOTA

JOSÉ ANDERSON DE FRANÇA
DAYANNE MICHELLE DA SILVA PINHEIRO
ANA EVELINE ROCHA FERREIRA

5,89
5,73
5,71

Sublinha N° 12 – Sustentabilidade Ambiental
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
KAREN DA COSTA REZZUTO

NOTA
6,29

Sublinha N° 14 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos e da Construção Civil
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
ANDRESSA ALVES DE MOURA

NOTA
5,48

Prof(a) Giuliana Furtado Franca Bono
Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil e Ambiental
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP
Curso de Mestrado Acadêmico
(Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado de 17/06/2021)

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MESTRADO ACADÊMICO
(para ingresso em 2022.1 e 2022.2)

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP, torna público o
presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/propesq/editaisppgs, e aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2022 ao corpo discente ao Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção - Curso de MESTRADO ACADÊMICO.
Esse processo seletivo envolve a seleção de alunos para o primeiro semestre, 2022.1 e para o segundo
semestre 2022.2 (excepcionalmente para candidatos que tenham a conclusão de seu curso atrasada pela
excepcionalidade da pandemia do COVID-19).
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado Acadêmico exige-se graduação na área deste Programa ou áreas afins,
realizada em instituições reconhecidas pelo MEC.
1.2 – A inscrição será online, conforme cronograma apresentado neste edital (item 3.1). O formulário de
inscrição on-line disponível no site do PPGEP, deverá ser preenchido e enviado, junto com as
documentações necessárias.
1.3 – As inscrições serão verificadas quando do seu recebimento pelo Colegiado no que se refere ao
cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
1.4 – 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.
1.5 – No caso de falta de informação em determinado critério, será considerada a nota mínima naquele
critério.
1.6 – O curso de mestrado acadêmico é realizado em tempo integral (8 horas diárias, de segunda à sextafeira) entre aulas e atividades de pesquisa.
1.7 - Para o curso de mestrado acadêmico exige-se conhecimento de língua inglesa.
2 - Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigida para a inscrição no Mestrado Acadêmico (todos devem ser enviados on-line):
a) Requerimento de inscrição ON-LINE preenchido, na forma do Anexo I e Anexo II, com foto
recente;
b) Documentos digitalizados: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; certidão de quitação
eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou no cartório
eleitoral), ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente, inserida no requerimento de inscrição (Anexo I);
d) Auto declaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para pós-graduação stricto
sensu – caso o candidato(a) opte por uma dessas vagas (ANEXO III).
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e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Caso o candidato com auto declaração a vagas de ações afirmativas seja aprovado no processo
seletivo, ele passará por uma avaliação da comissão de hereoidentificação a ser instituída pela
Reitoria (PROPG) que irá entrar em contato com o candidato para verificar a autenticidade da
declaração (por meio de vídeo, entrevista, ou outro meio que a comissão julgue necessário).
Curriculum Vitae com os itens que serão avaliados conforme apresentado neste Edital ou
Currículo Lattes, sem comprovação, conforme observação 1.
Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, reconhecida pelo MEC ou
declaração de previsão de conclusão, no caso de concluintes de graduação);
Histórico escolar do Curso de Graduação, reconhecida pelo MEC, especificando a média geral
obtida no Curso;
Para os candidatos que tenham no histórico escolar do curso de graduação, disciplina(s) com
dispensa, é necessário acrescentar o histórico escolar que deu origem à(s) dispensa(s), para
comprovar a nota na(s) disciplina(s).
Certificado e Histórico Escolar de Pós-Graduação, se for o caso;
Artigo de que trata o item 3.2.1. Observar item 2.6 referente à data de entrega do artigo.
Para candidatos que tenham a conclusão de seu curso atrasada pela pandemia do COVID-19,
apresentar uma declaração com tal justificativa.
Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
conforme procedimento para emissão de boleto bancário (ANEXO IV). Haverá isenção da taxa
para aluno regularmente matriculado na UFPE que comprove ser concluinte de curso de
graduação ou mestrado; e de servidores, ativos e inativos (técnicos-administrativos e docentes), e
professores substitutos da UFPE, conforme Resolução 03/2016 do Conselho de Administração
da UFPE. As solicitações de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição devem ser
feitas mediante preenchimento do ANEXO V e envio para o e-mail secretaria.ppgep@ufpe.br até
o dia 13/09/2021.

Observação 1: Itens do currículo que necessitam ser comprovados: 1) certificado de participação em
Projeto de Iniciação Científica; 2) certificado de apresentação/publicação dos artigos em congressos;
3) Primeira página dos artigos publicados em periódicos – não é necessária a impressão do artigo
completo.
2.2 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, o diploma de Curso de Graduação
obtido no exterior deverá ser apresentado com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo
foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos 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.
2.3 – 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.
2.4 – O candidato inscrito condicionalmente perderá o direito à vaga se na data da matrícula, da entrada
correspondente (2022.1 ou 2022.2), não tiver concluído o curso de graduação.
2.5 – Os candidatos deverão explicitar no requerimento de inscrição a prioridade nas linhas de pesquisa de
interesse no Programa.
2.6 – Os candidatos deverão apresentar um artigo original e individual, conforme disposto no item 3.2.1,
relacionado a um tema de pesquisa do Programa. O artigo poderá ser entregue até o dia 01/10/2021.
3 – Exame de Seleção e Admissão:
A Seleção será procedida pelo Colegiado do PPGEP e terá uma comissão de seleção de 3 membros.
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3.1 – A Seleção para o Mestrado Acadêmico será realizada em Etapa única, conforme cronograma:
Cronograma da Seleção
Inscrições:
Homologação das inscrições
Prazo recursal da homologação das inscrições
Resultado do recurso
Etapa única – avaliação do conhecimento do
candidato em relação às linhas de pesquisa do
programa e análise documental
Resultado da Etapa Única
Prazo Recursal do Resultado da Etapa Única
Período para envio de material para avaliação
da veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos)
Comissao Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidentificação
Prazo recursal para comissão
heteroidentificação
Resultado final:
Matrícula:

Datas
10/agosto a 01/outubro/2021
04/outubro/2021
05 a 07/outubro/2021
08/outubro/2021
11/outubro a 29/novembro/2021

30/novembro/2021
01 a 03/dezembro/2021
06 a 07/dezembro/2021

09 a 10/dezembro de 2021
13/dezembro/2021
14 a 16/dezembro
17/dezembro/2021
março/2022.1 Conforme calendário do SIGA A
agosto /2022.2 * Conforme calendário do SIGA A

Início das Aulas:

março/2022.1 - Conforme definido pelo Curso após matrícula
agosto/2022.2* - Conforme definido pelo Curso após
matrícula
*para os ingressantes no segundo semestre que tiveram cursos atrasados em função da excepcionalidade da
pandemia do COVID-19.
A seleção será de caráter eliminatório; aqueles candidatos que não forem eliminados, serão ranqueados em
ordem decrescente da sua nota final. O processo seletivo envolverá a avaliação do conhecimento do
candidato em relação à linha de pesquisa escolhida e a análise Documental. A nota final do candidato (de 0 a
10) será a média das duas notas, que terão pesos 0,40 (Análise Documental) e 0,60 (Avaliação do
conhecimento do candidato em relação à linha de pesquisa escolhida).
3.2 Processo Seletivo:
3.2.1 Avaliação do conhecimento do candidato em relação às linhas de pesquisa do programa
3.2.1.1 – Avaliação do conhecimento será feita baseada na análise de um artigo original, elaborado pelo
candidato sem orientador vinculado. O artigo também não pode ser em co-autoria com outra pessoa. Ou seja,
não poderão ser utilizados artigos provenientes de projetos de iniciação científica, trabalhos publicados em
periódicos, anais de congressos ou trabalhos de conclusão de cursos (graduação ou pós-graduação). O artigo
original elaborado exclusivamente pelo candidato deve ser em tema livre relacionado à linha de pesquisa
prioritária do programa. A avaliação será realizada sem a identificação dos candidatos. O artigo deve ter o
seguinte padrão:
a) Tema livre, relacionado a uma das linhas de pesquisa do programa;
OBSERVAÇÃO: O candidato deve observar os projetos de pesquisa cadastrados na respectiva linha no site
do programa (www.ufpe.br/ppgep) para melhor compreensão do escopo desta linha de pesquisa.
b) Normas da ABNT ou papel A4 branco; margens Superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direito 2,0 cm;
fonte Times New Roman, tamanho12; demais formatações são livres.
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c) As citações deverão obedecer o sistema autor-data.
d) Conteúdo:
Título,
Linha de pesquisa (indicar a linha de pesquisa do Programa com a qual o artigo está relacionado)
1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DE PROBLEMA DE PESQUISA
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4. PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
e) o artigo deverá ter no máximo 4 páginas. Serão contadas todas as páginas do artigo entregue.
f) O artigo não deverá conter qualquer identificação do candidato.
OBSERVAÇÃO 2: A indicação da linha de pesquisa neste item não implica que o candidato desenvolverá o
projeto nesta linha. O candidato selecionado desenvolverá um projeto de pesquisa relacionado a uma das
linhas de pesquisa de um professor orientador, não sendo o tema do artigo considerado como tema do projeto
de pesquisa.
OBSERVAÇÃO 3: Candidatos com artigos entregues fora do formato padrão serão eliminados
3.2.1.2 – São critérios para a avaliação do conhecimento:
Para avaliação do conhecimento do candidato, serão utilizados os seguintes critérios e seus respectivos
pesos:
Pesos
Critérios
(Percentual)
15%
A - Aderência do escopo do tema de pesquisa às linhas de pesquisa do programa, incluindo os
projetos de pesquisa;
15%
B - Coerência no desenvolvimento das ideias, capacidade argumentativa e Aderência da
metodologia à problemática;
20%
C - Domínio, precisão e consistência no uso de conceitos;
20%
D - Potencial de inovação da proposta;
30%
E - Pertinência e Relevância da bibliografia; demonstração de conhecimento dos autores
principais da linha de pesquisa e das pesquisas atuais.
A avaliação dos candidatos em relação a esses critérios é feita atribuindo-se nota de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada um dos critérios.
Nota da Avaliação do Conhecimento do candidato em relação às linhas de pesquisa do programa = A*0,15 +
B*0,15 + C*0,20 + D*0,20 + E*0,30
3.2.1.3 – Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na Avaliação
do conhecimento do candidato em relação às linhas de pesquisa do programa.
3.2.2 – Análise documental
A análise documental avaliará os candidatos com base em critérios explícitos e distintos. A documentação
dos candidatos é organizada de acordo com os dados do currículo e demais documentos exigidos, sem a
identificação dos candidatos.
O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição e seus anexos, e ressaltar os seguintes tópicos:
- Título do projeto de Iniciação Científica e período.
- Orientador do Projeto de Iniciação Científica.
- Conhecimento e cursos em língua Inglesa.
- Relação das publicações de artigos (congressos, periódicos; não incluir relatórios em empresas).

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

51

- Atividades acadêmicas (projetos de pesquisa e outros) desenvolvidas durante e após a conclusão da
graduação (se for o caso).
- Histórico Escolar da graduação com a média geral (número de reprovações/aprovações); no caso de
dispensa de disciplina em seu(s) histórico(s) escolar(es), deve fornecer também o histórico constando a nota
das referidas disciplinas, caso contrário serão consideradas com nota zero, para cálculo da média;
- Indicar quais as pretensões com relação à bolsa e área de atuação a ser desenvolvida no curso.
O candidato deve atentar para preencher de forma completa de toda informação solicitada na ficha de
inscrição.
Os critérios de avaliação dos documentos do candidato e seus respectivos pesos estão apresentados a seguir.
Pesos
(Percentual)
40%
40%
15%
5%

Critérios
TI - Titulação
IC - Atividades de Iniciação Científica na Graduação
PC - Produção Científica
OP - Outras atividades de pesquisa

Nota da Análise documental = TI *0,40 + IC*0,40 + PC*0,15 + OP*0,05
TI– Titulação (peso 0,4):
No julgamento da titulação são considerados os seguintes critérios/itens:
- Média geral no histórico do desempenho escolar do candidato
- Adequação da graduação ao programa
- CPC - conceito preliminar do curso
A avaliação do desempenho escolar do candidato é realizada pela média geral do histórico escolar ponderada
com o conceito do curso e a adequação do curso ao programa. A avaliação dos candidatos em relação a esses
critérios é feita da seguinte maneira:
Para a avaliação da adequação da graduação ao programa, são considerados os projetos de pesquisa
existentes no Programa e adequação dos cursos de graduação a estes projetos. Nessa avaliação é dada uma
nota de acordo com a natureza do curso, conforme segue:
Nota
Natureza do Curso
1,0
Bacharelado em Engenharia de Produção, Civil, Elétrica, Eletrônica e Mecânica.
0,9
Bacharelado ou Licenciatura em Física e Matemática.
0,8
Bacharelado em outras Engenharias.
0,7
Bacharelado em Ciência da Computação e outros Bacharelados e Licenciaturas de Ciências Exatas.
0,6
Bacharelados e Licenciaturas em Sistemas de Informação, Administração e Economia.
0,5
Tecnólogos ou Outros Bacharelados e Licenciaturas de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas.
0,4
Outros Bacharelados, Licenciaturas e/ou cursos de graduação não listados anteriormente.
O conceito do curso tem como base o Conceito Preliminar do Curso – CPC, definido em função das
avaliações realizadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira). Este resultado é
obtido através do site: http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc- e deve estar explícito no
requerimento de inscrição do candidato. O conceito do curso é avaliado pela tabela abaixo.

Resultado do

Nota

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

52

CPC
=< 2
3
>= 4

CPC
0,4
0,7
1,0

A ponderação deste item é realizada conforme segue:
TI = Média geral no histórico escolar * (nota da natureza do curso* nota CPC)
OBSERVAÇÃO: Não sendo informada a nota do CPC na ficha de inscrição, será considerada a nota
mínima.
IC – Atividades de Iniciação Científica na Graduação (peso 0,40):
No julgamento da Atividades de Iniciação Científica na Graduação são considerados os seguintes itens:
- Tempo de atuação em atividade de iniciação científica (IC).
- Natureza do trabalho de iniciação científica
- Qualificação do Orientador do PIBIC bolsista do CNPq
A avaliação das Atividades de Iniciação Científica na Graduação do candidato é realizada pelo Tempo de
atuação em atividade de iniciação científica ponderado pela Natureza do trabalho de iniciação científica e
pela qualificação do Orientador de IC bolsista do CNPq. A avaliação dos candidatos em relação a esses
critérios é feita da seguinte maneira:
A) A avaliação deste critério será calculada conforme expressão abaixo:
X = Tempo de iniciação científica (em meses)
Nota de atividade de pesquisa = 3,8147 Ln(x) - 2,8207
Onde Ln(x) = logaritmo neperiano de X
Sendo a Nota de atividade de pesquisa ≤ 10
B) Na avaliação da natureza do trabalho de iniciação científica, será computada nota ao candidato de
acordo com a seguinte tabela, levando em consideração a relação com a área de engenharia de
produção e com as linhas de pesquisa do Programa:
Nota
1,0
0,95
0,9
0,8

Natureza do Trabalho
Engenharia de Produção.
Ciências Exatas, outras Engenharias
Administração e Economia.
Outras áreas.

C) Na avaliação do orientador de IC, será computada nota ao candidato de acordo com a seguinte
tabela, levando em consideração o nível atual da bolsa PQ do orientador (verificar no currículo
lattes do orientador):
Nota
1,0
0,9
0,8
0,3

Bolsa PQ
1A e 1B
1C e 1D
2
Não é bolsista

A ponderação deste item é realizada conforme segue:
IC = A * B * C
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PC - Produção Científica (peso 0,15):
No julgamento da produção científica são consideradas as quantidades e qualidade das publicações. A
avaliação considera a qualidade na área de engenharia de produção e a natureza do trabalho e sua relação
com o Programa, admitindo que trabalhos em outras áreas, em veículos de boa avaliação pelo QUALIS da
CAPES são indicativos de que o candidato tem um perfil adequado para um mestrado na modalidade
acadêmica. A seguir a pontuação que o candidato pode alcançar para cada tipo de veículo:
Quantidades Tipo de trabalho produzido
Pontuação
publicadas (Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas,
no quesito
etc.)
Q1
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
A=Q1*2
nacional/internacional, ligado à sociedade científica

Pontuação
máxima no
quesito
A<=4

Q2

Publicação de capítulo de livro indexado no ISI
Publicação em proceedings de congressos indexados no ISI

B=Q2*4

B<=10

Q3

Publicação em periódicos indexados no Scopus ou ISI

C=Q3*8

C<=10

ATENÇÃO: Não será considerado para pontuação nesse quesito trabalhos em anais de congressos regionais
assim como artigos em periódicos regionais.
A nota da produção científica será dada pelo somatório das pontuações dos quesitos, respeitando a pontuação
máxima por quesito, relacionado ao tipo de trabalho produzido, multiplicado pelo Fator de Conclusão (FC).
PC = (A + B + C) * FC
Em que, FC = (1,1-0,1Tc)
Tc = Tempo de conclusão da graduação em anos
Sendo a Nota PC ≤ 10
OP - Outras atividades de pesquisa (peso 0,05):
Outras atividades acadêmicas desenvolvidas pelo aluno tais como Monitoria, participação em projetos de
ciências sem fronteiras, participação em projeto de pesquisa financiado por órgão de fomento, participação
em programa PET ou PRH, curso de pós-graduação lato sensu e conhecimento de língua inglesa
(comprovado por certificação) não contempladas nos itens anteriores.
A avaliação neste item será composta por uma análise geral, com nota de 0 a 10.
4 – Resultado:
4.1 – O resultado da Seleção será expresso pela média das notas atribuídas na Análise documental e na
Avaliação do conhecimento do candidato em relação às linhas de pesquisa do programa, classificados
os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Avaliação do conhecimento do
candidato em relação à linha de pesquisa escolhida, e na Análise Documental.
4.3 – A divulgação do resultado será realizada em sessão pública (no site do PPGEP - www.ppgep.org.br),
em ordem alfabética, e O RESULTADO FINAL será objeto de publicação do Boletim Oficial da
Universidade, no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa e disponibilizado no site do PPGEP.
5 - Recursos:
5.1 – Do resultado da seleção caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado,
para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua divulgação. É assegurado aos candidatos
vistas do espelho de avaliação.
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6 – Vagas e Classificação:
6.1 - Para o Curso de Mestrado Acadêmico, são fixadas 25 vagas, as quais serão preenchidas por candidatos
classificados através deste Edital. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado, será convocado o
candidato aprovado/não classificado seguinte, obedecendo a ordem de classificação, até a data de
encerramento da matrícula (conforme consta no Edital padrão), desde que atenda ao perfil da vaga liberada,
podendo ser chamado o primeiro candidato que atenda a esse perfil.
6.1.1 – São reservadas 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), quilombolas, ciganos,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) sendo uma dessas vagas reservada, obrigatoriamente, a
pessoas com deficiência, conforme resolução 17/2021 do CEPE.
6.1.2 – É obrigatório, no ato de inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo III) pelos candidatos que
se autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexuais,
transgêneros e travestis) e com deficiência.
6.1.3 Para a vaga destinada a pessoa com deficiência, a Reitoria/PROPG proporcionará condições para o
candidato aprovado acompanhar as aulas nos horários divulgado pelo PPGEP, juntamente com os demais
alunos.
6.2 – É reservada uma vaga institucional adicional para o Curso de Mestrado Acadêmico, a qual será
preenchida por candidato classificado, conforme a resolução 1/2011 do CCEPE.
6.3- A disponibilidade de vagas indica o limite máximo de candidatos que um professor orientador pode
recepcionar.
6.4 - A seleção de cada candidato levará em consideração o seu perfil acadêmico e seu grau de aderência aos
projetos do Corpo Docente que são priorizados pelo Programa. O número de candidatos selecionados será
em função da disponibilidade de orientação. Isto visa atender a dinâmica de credenciamento e
descredenciamento do Corpo Docente, conforme regimento do Programa, para atender as regras de avaliação
da CAPES. Então a seleção dos candidatos será função da disponibilidade de cada orientador e sua dinâmica
de pontuação como pesquisador, baseado em sua produção qualificada, conforme definido pela Área de
Engenharias III da CAPES.
7 - Disposições gerais:
7.1 – Local de informações: toda comunicação será realizada via e-mail.
E-mail secretaria: secretaria.ppgep@ufpe.br
Reuniões de esclarecimento:
Durante o período de inscrições, serão realizadas, periodicamente, reuniões de esclarecimentos da
Coordenação com os candidatos a esta Modalidade. Favor marcar com antecedência junto à secretaria do
PPGEP, onde estarão disponíveis as datas e horários das reuniões que serão realizadas pelo recurso meet do
google. Os Candidatos deverão ler todo o material de inscrição antes da reunião. Contato com a secretaria
pelo e-mail secretaria.ppgep@ufpe.br
7.2 – As notas atribuídas aos candidatos serão fundamentadas pelo Colegiado.
7.3 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site www.ppgep.org.br
7.4 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
7.5 – O Colegiado decidirá sobre os casos omissos.

Recife, 17 de junho de 2021.
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____________________________________
Prof.Danielle Costa Morais
Coordenador Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP/UFPE
ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA 2022
ANEXO II - REGIME DE DEDICAÇÃO AO CURSO
ANEXO III - AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO
ANEXO IV - PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
ANEXO V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PPGEP
ANEXO I - Requerimento de Inscrição para 2022

Foto 3X4

MODALIDADE MESTRADO ACADÊMICO
 Dados Pessoais:
1. Nome:
2. Nome Social: ____________________________________________________________________
3. Endereço Completo (Avenida/rua, nº, bairro, CEP, cidade, estado):

4. Telefones:
/
e-mail:
5. Telefone comercial:
Telefone celular:
6. Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
Data de Expedição:
/
/
7. Filiação:_________________________________________________________________________
8. Visto de permanência (se estrangeiro)
Documento Militar: ________________
9. Nacionalidade:
Naturalidade:
10. Data de Nascimento:
/
/
Estado Civil:
11. CPF:
12. Raça/Cor: __________________________
13. Candidato Portador de necessidades especiais:
Sim
Não
Se Sim, especificar: ___________________________________________________________________
14. Deseja concorrer a uma vaga de ação afirmativa? : ☐ Sim ☐ Não
Se Sim, especificar qual tipo de vaga - negro (pretos e pardos), quilombola, cigano, indígena, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) ou pessoa com
deficiência:_________________________________________________________________
 Formação Acadêmica:
Primeira Graduação
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Resultado do CPC (do
curso):

Ano do
Resultado:

 Outra Formação Acadêmica: (se necessário utilizar o item 5.2 do anexo deste formulário)
Indicar Tipo (Graduação, Especialização, Mestrado, etc. - especificar):
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
 Indique suas Pretensões:
1) Candidato a bolsa: ( ) SIM - (essencial)
( ) SIM – (preferencial)
( ) NÃO
Considerar que: 1) a primeira opção implicará na não seleção do candidato, caso o Programa não
disponha de bolsa em número suficiente para atender ao candidato, dentro da classificação obtida; 2)
na segunda opção, o candidato concorrerá à bolsa com menor prioridade em relação aos candidatos
que fizeram a primeira opção (casos de empate), entretanto poderá ser selecionado mesmo que não
haja bolsas em número suficiente para atendê-lo.
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 Área de atuação a ser desenvolvida no curso:
Faz parte do processo seletivo designar o orientador. No processo seletivo, prioritariamente serão
considerados o nível acadêmico do candidato e os projetos onde há disponibilidade de vagas, avaliando o
perfil do candidato em relação aos projetos.
Escolha apenas uma das opções a seguir (para mais detalhes, use o campo “observações” ou um anexo):
1. ( ) meu interesse no Programa está restrito unicamente ao seguinte projeto ou linha de pesquisa:

2. ( ) meu interesse no Programa envolve prioritariamente o seguinte projeto de pesquisa:

todavia posso desenvolver outros projetos em qualquer linha de pesquisa na prioridade indicada (preencher o
campo abaixo sobre linha de pesquisa)
3. ( ) meu interesse no Programa envolve prioritariamente o desenvolvimento de um projeto acadêmico,
que pode ser em qualquer linha de pesquisa na prioridade indicada (preencher o campo abaixo sobre
linha de pesquisa)
Informe a linha de pesquisa de seu interesse (indicar sua ordem de prioridade de 1 (maior) a 5 (menor)):
( ) Confiabilidade, Manutenção e Riscos em Sistemas de Produção
( ) Gestão da Informação
( ) Otimização de Sistemas e Processos
( ) Planejamento e Gestão da Competitividade
( ) Sistemas de Informação e Decisão
Observações:

 Informação complementar:
1. Apresenta publicação em congresso nacional/internacional que pertença a sociedade/associação
científica?
( ) Sim
( ) Não
Se houver, indique abaixo o congresso e a associação científica.
Congresso Nacional/Internacional

Sociedade/Associação Científica

2. Possui conhecimentos em linguagem de programação?
( ) Sim
( ) Não
Se houver, indique abaixo o nome da linguagem e o nível de conhecimento.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

58

Nome da Linguagem: _________ - Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado ( )
Nome da Linguagem: _________ - Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado ( )

Nome da Linguagem: _________ - Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado ( )

Para os candidatos que também se inscreveram no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em
Engenharia de Produção do Campus Caruaru (PPGEP-CAA), indicar sua ordem de prioridade de interesse (1
(maior) e 2 (menor)) quanto aos dois referidos programas. A indicação da preferência não garante a seleção
em nenhum dos programas, como também não garante que o candidato seja selecionado no de maior
interesse, podendo o mesmo ser selecionado na opção de menor interesse:
( ) CAMPUS RECIFE
( ) CAMPUS AGRESTE
Declaro que li o edital de seleção e a homepage do programa e estou de acordo com todas as condições
relacionadas ao mestrado acadêmico. Declaro também que:
( ) participei da reunião de esclarecimentos no dia
/
/
( ) não participei
Data:

/

/

Ass.:

INFORME COMO TOMOU CONHECIMENTO DESTE CURSO:
( ) folder via:
( ) e-mail
( ) colega; ( ) outros
( ) cartaz
( ) anúncio jornal/revista
( ) internet:( ) e-mail, ( ) homepage ou ( ) rede social
( ) indicação de colega
( ) indicação de professor
( ) outro:_______________________

OBSERVAÇÕES:
 Caso o candidato apresente disciplinas dispensadas em seu(s) histórico(s) escolares, deve fornecer
também o histórico das referidas disciplinas;
 É vedado ao candidato alterar quaisquer campos (ordem e conteúdo) do formulário de inscrição e dos
anexos. Entretanto, é permitido ao candidato alterar a quantidade e espaço entre as linhas dos campos,
caso necessário.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PPGEP
ANEXO I (continuação) - Requerimento de Inscrição para 2022
MODALIDADE MESTRADO ACADÊMICO
ANEXO
1. Conhecimento de Língua Inglesa
Fala
Lê
N P R B
N P R
N – nada

P – pouco

Escreve
N P

B

R – regular

 Fez curso(s) de Língua Inglesa?
Se positivo, informar:

R

B - bom

( ) sim

( ) não

Período (mês/ano inicio e mês/ano
termino)

Escolas

 Realizou algum teste de proficiência em Inglês ? ( ) sim
Se positivo, informar:
Nome do Teste (IELTS, TOEFL,
etc)

B

( ) não

Data de realização

 Possui conhecimento de outros idiomas ? ( ) sim
Se positivo, informar os idiomas:

Tempo
(em anos)

Pontuação obtida

( ) não

_______________________________________________________________________________________
2. Atividades de Iniciação científica durante a graduação
Período

Tipo de Bolsa
(marcar com um “X”)

Nome do Orientador Nível de Bolsa
Titulação/Instituição
PQ do
de vínculo/
orientador (1A,
Departamento/
1B, 1C, 1D, 2
ou não é
bolsista)

Título do
Projeto

Início Término PIBIC CNPq outros
Sem
mm/aa mm/aa
(especificar) Bolsa

3. Outras atividades relevantes durante a graduação
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Período

Descrição da atividade
(monitoria, participação em projetos, etc)

Início Término
mm/aa mm/aa

Professor envolvido
(se for o caso)
Titulação/Instituiçã
o de vinculo

4. Produção intelectual
Tipo de Publicação
(anais de eventos,
periódicos, etc)

Cite a produção em formato de referência bibliográfica

5. Atividades desenvolvidas após a graduação
Fornecer informações detalhadas sobre as atividades.
5.1 Atividades de pesquisa (bolsa DTI; projetos de pesquisa, etc, além das mencionadas no item 2 deste
anexo.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.2 Outras atividades:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Informe
1) o que o motiva para desenvolver o mestrado no PPGEP na modalidade acadêmica:

2) sobre a escolha em relação às linhas de pesquisa (pode fornecer mais detalhes em anexo):

Data:

/

/

Ass.:
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PPGEP
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
ANEXO II – Regime de dedicação ao curso
Mestrado
 Dados Pessoais:
Nome:_______________________________________________________________________________
 Dados Profissionais:
Possui Vínculo empregatício: ( ) SIM*

( ) NÃO

*No caso de possuir vínculo empregatício, justificar abaixo, indicando quantas horas por semana será
liberado para dedicação ao curso.

Informar nome do empregador, a função que exerce e tempo de serviço na empresa:
Período
(mm/aa)
Início

Término

Nome do Empregador
/Instituição de vínculo

Função que exerce

Horário/
regime de
trabalho

(separar por “/”)
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Anexo III
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADEFEDERAL DE
PERNAMBUCO

Eu,
portador(a)
do
RG
no
, declaro, para
devidos fins, atender ao Edital
o
n
,
do
Programa
de
Pós-graduação
em
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 penalidade 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 InstituiçãoFederal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.
,

CPF

no

,
os

Local e data
Assinatura
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ANEXO IV

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

1 - Entrar no sítio eletrônico consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.
2 - Preencher os seguintes campos e clicar em avançar.
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Pró-reitoria de Pesq. e Pós-Graduação da UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 (serviços educacionais)
3 - Preencher os demais campos abaixo.
Nº de referência: 15309830331625 (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - CTG)
Competência e vencimento: não informar
CPF do contribuinte: preencher CPF do candidato
Nome do contribuinte: preencher nome completo do candidato
Valor principal: R$ 50,00 (Cinquenta reais)
Não preencher os demais campos, apenas repetir o valor no campo valor total.
Por fim, apertar o botão Emitir GRU.
4 - Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil ou pelo aplicativo.
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Conforme o disposto no Art. 1.º do Decreto n.º 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 de 2007.
A possibilidade de isenção de taxa de inscrição é extensiva a alunos regularmente matriculados na UFPE
que comprovem ser concluintes de curso de graduação ou mestrado e a servidores, ativos e inativos (técnicos
administrativos e docentes), e professores substitutos da UFPE, conforme Resolução 03/2016 do Conselho
de Administração da UFPE.

Nome Completo: ___________________________________________________________________
Nome Social: ______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_______

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:____________________________
RG: ________________ Sigla do Órgão Emissor: ___________Data de Emissão: ____/____/_______
Endereço: _________________________________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade:__________________________
CEP: __________________________ UF:_____________________________
Telefone(s): _______________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________

Solicito isenção da taxa de inscrição por ser:
( ) Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico
NIS (Número de Identificação Social (Cadastro Único):
Nome da mãe:
Obs.: Anexar cópia do cartão do NIS ou declaração de que écadastrado em programas sociais do
Governo.
( ) Aluno regularmente matriculado na UFPE, concluinte de curso de graduação ou mestrado.
Obs.: Anexar comprovante de vínculo com a UFPE.
( ) Servidores, ativos ou inativos (técnicosadministrativos e docentes), ou professor substituto da
UFPE.
Obs.: Anexar comprovante de vínculo com a UFPE.
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Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em Administração da UFPE, e
declaro, 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 __________________de 2021.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Curso de Doutorado
(Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado de 17/06/2021)

EDITAL DE SELEÇÃO PARA DOUTORADO
(para ingresso em 2022)

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP, torna público o
presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/propesq/editaisppgs, e aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2022 ao corpo discente ao Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção - Curso de DOUTORADO.
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Doutorado exige-se mestrado acadêmico na área deste Programa ou áreas afins,
realizado em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC. Mestrado Profissional não é aceito para fins de
inscrição no referido curso.
1.2 – A inscrição será online, conforme cronograma apresentado neste edital (item 3.1). O formulário de
inscrição on-line disponível no site do PPGEP, deverá ser preenchido e enviado, junto com as
documentações necessárias.
1.3 – As inscrições serão verificadas quando do seu recebimento pelo Colegiado no que se refere ao
cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
1.4 – 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.
1.5 – No caso de falta de informação em determinado critério, será considerada a nota mínima naquele
critério.
1.6 – O curso de doutorado é realizado em tempo integral (8 horas diárias, de segunda à sexta-feira) entre
aulas e atividades de pesquisa.
1.7 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção do Doutorado de concluintes de curso de Mestrado
Acadêmico. O candidato inscrito nesta condição só poderá se matricular no Programa Pós-Graduação em
Engenharia de Produção da UFPE se concluir o mestrado até a data da matrícula, pelo qual perderá a vaga.
Para o processo seletivo, observar o disposto nas observações 1 e 2 da alínea h do item 2 deste Edital.

2 - Documentação para inscrição:
2.1 – Documentação exigida para a inscrição no Doutorado (todos devem ser enviados on-line):
a) Requerimento de inscrição preenchido no formulário on-line disponível na página do PPGEP,
na forma do Anexo I, com foto recente;
b) Plano de Trabalho, na forma do Anexo II, e regime de dedicação ao curso, na forma do Anexo
III;
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c) Documentos digitalizados: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; certidão de quitação
eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou no cartório
eleitoral), ou passaporte, no caso de estrangeiro;
d) 01 (uma) foto 3 x 4, recente inserida no requerimento de inscrição (Anexo I);
e) Curriculum Vitae (Modelo Lattes do CNPq - sem comprovação);
f) Ante-Projeto de Pesquisa;
g) Diploma do Curso de Graduação;
h) Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Mestrado (ou declaração de
previsão de conclusão, no caso de concluintes);
OBSERVAÇÃO 1 - Os candidatos concluintes de Mestrado terão até 29 de outubro de 2021 para
defenderem a dissertação de Mestrado (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca,
qualificação ou similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual
serão excluídos do processo seletivo. Esses candidatos terão até 29 de outubro 2021 para
entregarem a cópia da dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do
processo seletivo.
OBSERVAÇÃO 2 - Os candidatos concluintes de Mestrado, com previsão de conclusão no prazo
mínimo de um ano, ou seja, que tenham ingressado no Mestrado em março de 2020, terão até 26 de
novembro de 2021 para efetuarem a pré-análise (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de
pré-banca, qualificação ou similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação),
sem o qual serão excluídos do processo seletivo. Esses candidatos terão até 26 de novembro de
2021 para entregarem a cópia da dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão
excluídos do processo seletivo.
i)
j)

Histórico escolar do Curso de Graduação;
Histórico escolar do Curso de Mestrado;

OBSERVAÇÃO 3 - Para os candidatos que tenham no histórico escolar do curso de graduação ou
mestrado, disciplina(s) com dispensa, é necessário acrescentar o histórico escolar que deu origem
à(s) dispensa(s), para comprovar a nota na(s) disciplina(s).
k) Carta manifestando interesse e descrevendo as razões em desenvolver o doutorado no PPGEP;
l) Resultado do teste de conhecimento de língua inglesa (IELTS ou TOEFL: internet-based internacional). A validade do teste é de até oito anos.
OBSERVAÇÃO 4 - Será exigida a apresentação do teste em língua inglesa IELTS, com
desempenho mínimo de 5,0 pontos, ou TOEFL com desempenho mínimo de 64 pontos (internetbased). Não será aceito nenhum outro teste de língua inglesa. Caso o candidato seja classificado com
um valor de desempenho do teste de inglês inferior ao mínimo exigido pelo programa, o teste de
inglês será um dos requisitos para o exame de qualificação (conforme §7º Art. 35 do Regimento do
Programa).
m) Cópia da dissertação de mestrado (observação 1 e 2 do item “h”). Esta cópia deve ser entregue
sem identificação do candidato, com a capa contendo apenas o título. A secretaria irá codificar
a cópia da dissertação antes de encaminhar para a Comissão de Seleção. ATENÇÃO: O
CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR A CÓPIA DA DISSERTAÇÃO NA DATA
ESTABELECIDA NO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO, TERÁ SUA INSCRIÇÃO
CANCELADA.
n) Auto declaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para pós-graduação stricto
sensu – caso o candidato(a) opte por uma dessas vagas (Anexo IV).
Caso o candidato com auto declaração a vagas de ações afirmativas seja aprovado no processo
seletivo, ele passará por uma avaliação da comissão de hereoidentificação a ser instituída pela
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Reitoria (PROPG) que irá entrar em contato com o candidato para verificar a autenticidade da
declaração (por meio de vídeo, entrevista, ou outro meio que a comissão julgue necessário).
o) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
conforme procedimento para emissão de boleto bancário (ANEXO V). Haverá isenção da taxa
para aluno regularmente matriculado na UFPE que comprove ser concluinte de curso de
graduação ou mestrado; e de servidores, ativos e inativos (técnicos-administrativos e
docentes), e professores substitutos da UFPE, conforme Resolução 03/2016 do Conselho de
Administração da UFPE. As solicitações de pedido de isenção de pagamento de taxa de
inscrição devem ser feitas mediante preenchimento do ANEXO VI e envio para o e-mail
secretaria.ppgep@ufpe.br até o dia 13/09/2021.
2.2 - No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, o diploma de Curso de Graduação
obtido no exterior deverá ser apresentado com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo
foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos 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.
2.3 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de doutorado, de concluintes de curso de mestrado. 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 do mestrado, até a data de realização da matrícula.
3 - Exame de Seleção e Admissão:
O Seleção será procedida pelo Colegiado do Programa e terá uma comissão de seleção de 03 membros.
3.1 – A Seleção para o Doutorado será realizada em Etapa Única, conforme cronograma:
Cronograma da Seleção
Inscrições*:
Homologação das inscrições
Prazo recursal da homologação das
inscrições
Resultado do recurso
Etapa única - Avaliação do AnteProjeto de Pesquisa e Análise
Documental
Resultado da Etapa Única
Prazo Recursal do Resultado da Etapa
Única
Período para envio de material para
avaliação da veracidade da
autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e
pardos)
Comissão de heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)
Resultado da Comissão de
heteroidentificação
Prazo recursal para comissão de
heteroidentificação
Resultado final:
Matrícula:

Datas
10/agosto a 20/setembro/2021
21/setembro/2021
22 a 24/ setembro/2021
27/setembro/2021
28/setembro a 10/dezembro/2021

13/dezembro/2021
14 a 16/dezembro/2021
17/dezembro/2021

20 a 21/dezembro de 2021

22/dezembro/2021
23 a 28/dezembro/21
29/dezembro/2021
março/2022.1
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Início das Aulas:
março/2022.1 - Conforme definido pelo curso após matrícula
*A entrega do Resultado do Teste de Inglês (TOEFL ou IELTS) poderá ser até dia 20/setembro/2021.
A seleção será de caráter eliminatório; aqueles candidatos que não forem eliminados, serão ranqueados em
ordem decrescente da sua nota final. A seleção envolverá a avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa e a
Análise Documental. A análise documental será realizada com base em critérios explícitos e distintos e a
Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa com base em uma avaliação do ante-projeto de pesquisa. A nota
final do candidato (de 0 a 10) será a média das duas notas, que terão pesos 0,60 (Avaliação do Ante-Projeto
de Pesquisa) e 0,40 (Análise Documental).
3.2 - Processo Seletivo:
3.2.1 - Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa
O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição, informando os seguintes dados com relação ao
Ante-Projeto de Pesquisa: Título do Ante-Projeto Proposto; Objetivo; Importância do Projeto; Motivação; e,
Resultados Esperados.
O candidato deverá preencher o Plano de Trabalho, informando o plano geral de atividades a serem
desenvolvidas, bem como o plano das disciplinas a serem cursadas no Programa. Será avaliado o grau de
coerência do plano de trabalho com a estrutura do Programa e com a proposta geral do candidato.
Além de preencher tais dados no requerimento de inscrição e Plano de Trabalho, o candidato deverá enviar o
Ante-Projeto de Pesquisa. O Ante-Projeto deverá conter, no mínimo: tema, justificativa, revisão da literatura,
objetivo, metodologia e referências, conforme as normas da ABNT (ou: papel A4 branco; margens Superior
e esquerda 3,0 cm; inferior e direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são livres.
Deverá usar como sistema de citação, autor-data).
Para a avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa serão analisados os seguintes critérios e seus respectivos pesos:
Pesos
Critérios
(Percentual)
30%
A - Aderência do Ante-Projeto de Pesquisa à linha de atuação escolhida pelo candidato,
considerando ainda a prioridade destes projetos em relação às linhas de atuação do PPGEP;
30%
B - Viabilidade do Ante-Projeto de Pesquisa proposto pelo candidato, dentro das condições de
funcionamento do Programa;
20%
C - Consistência da pesquisa proposta, demonstração da importância do projeto e sua
motivação.
20%
D - Coerência do plano de trabalho com a estrutura do Programa e com a proposta geral do
candidato
A avaliação dos candidatos em relação a esses critérios é feita atribuindo-se nota de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada um dos critérios.
Nota da Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa = (A*0,30 + B*0,30 + C*0,20 + D*0,20)
A avaliação final será efetuada em função dos projetos do Programa, que são conduzidos por cada
orientador. Sempre que possível a seleção dos alunos procurará manter um equilíbrio entre o número de
discentes participantes a cada uma das áreas de concentração do Programa, conforme orientação da CAPES,
para avaliação do Programa.
3.2.1.1 – Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na Avaliação
do Ante-Projeto de Pesquisa.
OBSERVAÇÃO 1: Será considerado o perfil e as características acadêmicas do candidato para os projetos de
pesquisa existentes no PPGEP em conformidade com a disponibilidade de orientação para os mesmos,
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considerando ainda a prioridade destes projetos. Os membros do corpo docente estão habilitados para
orientação neste período estão listados no site do PPGEP (www.ppgep.org.br).
3.2.2 – Análise documental
A análise documental avaliará os candidatos com base em critérios explícitos e distintos. A documentação
dos candidatos é organizada de acordo com os dados do currículo e demais documentos exigidos, sem a
identificação dos candidatos.
A seleção para o doutorado considera o perfil e as características acadêmicas do candidato, para possibilitar
um bom desempenho do Programa na Avaliação da CAPES. O candidato deve ressaltar em seu currículo as
atividades de iniciação científica durante a graduação e a relação de artigos publicados em congressos,
revistas, periódicos e similares. O conhecimento de língua inglesa é um aspecto importante, sendo avaliado
por meio do resultado do TOEFL ou IELTS. Serão considerados o perfil e a experiência do candidato para
desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa.
Os critérios de avaliação dos documentos do candidato e seus respectivos pesos estão apresentados a seguir.
Pesos
(Percentual)
50%
20%
30%

Critérios
TI - Titulação
IN - Conhecimento de Língua Inglesa
PC - Produção Científica

Nota da Análise documental = TI*0,50 + IN*0,20 + PC*0,30
TI – Titulação (peso 0,50):
No julgamento da titulação são considerados os seguintes critérios, com seus respectivos pesos:
Peso
Curso(s) Pré-Doutorado
(Percentual)Indicar curso, Instituição, período
10%
A - Histórico da graduação
40%
B - Natureza do Mestrado ponderado pelo conceito na CAPES
50%
C - Qualidade da Dissertação de Mestrado
Nota da Titulação = A*0,10 + B*0,40 + C*0,50
A avaliação dos candidatos em relação a esses critérios é feita da seguinte maneira:
A) A nota do Histórico da Graduação é obtida pela média geral no histórico escolar da graduação do
candidato, ponderada com o conceito do curso e a adequação do curso ao programa. O conceito do
curso tem como base o Conceito Preliminar do Curso - CPC, definido em função das avaliações
realizadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira). Este resultado é
obtido através do site http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc- e deve está
explícito no requerimento de inscrição do candidato. A adequação do curso ao programa é avaliada
pela tabela da natureza do curso, conforme item anterior.
Resultado do CPC
Nota
(faixa)
CPC
=< 2
4
3
7
>= 4
10
OBSERVAÇÃO: Não sendo informada a nota do CPC, será considerada a nota mínima.
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Nota do Histórico da Graduação = Média geral no histórico escolar * raiz quadrada (nota CPC *
Pontuação da natureza do curso da graduação)/10
B) A Natureza do curso de mestrado é ponderada com o conceito do curso de mestrado, o qual tem
como base a avaliação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
O resultado da avaliação CAPES é obtido pelo site: www.capes.gov.br.
Pontuação
10
9
8
7
7
7
5
4

Natureza do Curso (Mestrado ou Graduação)
Cursos de Engenharia de Produção
Cursos de Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica, e Mecânica
Cursos de Física ou Matemática
Outros Cursos de Engenharia, Ciência da Computação e outros de Ciências Exatas
Cursos de sistema de Informação e similares
Cursos de Administração e Economia
Outros cursos de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
Outros cursos não listados anteriormente que se relacionem às linhas pesquisa do Programa
Conceito
CAPES
≤3
=4
≥5

PESO
0,5
0,7
1,0

OBSERVAÇÃO: Não sendo informado o conceito CAPES do Programa de Mestrado, será considerada
a nota mínima.
Nota da Natureza do Mestrado ponderado pelo conceito na CAPES = Pontuação da Natureza do Curso
de Mestrado * Peso do Conceito CAPES
C) A avaliação da qualidade da contribuição científica da dissertação é realizada atribuindo-se, pelos
consultores ad hoc, nota de 0 (zero) a 10 (dez), levando-se em consideração o conteúdo.
IN – Conhecimento de Língua Inglesa (peso 0,20):
Um dos critérios mais fortes na avaliação do Programa junto a CAPES é a Inserção Internacional. Uma das
ações do Programa para atender a esse critério é estimular que os doutorandos façam doutorado sanduíche no
exterior e participem de congressos no exterior importantes e de grande relevância para a Engenharia de
Produção.
Diante disto, o programa exige do aluno de doutorado conhecimento em língua inglesa, por meio da
apresentação do teste IELTS ou TOEFL (internet-based, internacional). NÃO será aceito nenhum outro teste
de língua inglesa.
O desempenho mínimo para aceitação no programa corresponde a 5,0 pontos para o IELTS, ou 64 pontos
para o TOEFL (internet-based, internacional). Caso o candidato seja classificado com um valor de
desempenho do teste de inglês inferior ao mínimo exigido pelo programa, o teste de inglês será um dos
requisitos para o exame de qualificação (conforme §7º Art. 35 do Regimento do Programa).
ATENÇÃO: AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE COM O RESULTADO DO
TESTE DE INGLÊS TOEFL OU IELTS, ATÉ A DATA ESTABELECIDA NO CRONOGRAMA DA
SELEÇÃO, DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA DO COVID-19, SERÁ ATRIBUÍDA A
NOTA MÍNIMA.
As notas atribuídas ao inglês são de acordo com a tabela abaixo:
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TOEFL
120
118
114
110
105
100
94
88
83
77
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
33
29
25
22
18
15
12
8
0

IELTS
9

Nota atribuída

8,5
8
7,5

10

7
6,5
6
5,5
5

8

4,5
4
3,5

6

3
4
2,5
2
1,5

2

1

1

0

0

PC – Produção Científica (peso 0,30):
No julgamento da produção científica são consideradas as quantidades e qualidade das publicações. A
avaliação considera a qualidade na área de engenharia de produção, a natureza do trabalho e a sua relação
com o Programa, admitindo que trabalhos em outras áreas, em veículos de boa avaliação pelo QUALIS da
CAPES - Engenharias III, são indicativos de que o candidato tem um perfil adequado para um doutorado. A
seguir a pontuação que o candidato pode alcançar para cada tipo de veículo:
Quantidades
publicadas
Q1

Tipo de trabalho produzido
Pontuação Pontuação
(Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, etc.)
no quesito máxima no
quesito
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional/ A=Q1*1
A<=4
internacional, ligado à sociedade científica

Q2

Publicação de capítulo de livro indexado no ISI
B=Q2*2
B<=6
Publicação em proceedings indexado no ISI
Q3
Publicação em periódicos indexados no scopus
C=Q3*4
C<=9
Participação no congresso científico da ANPEPRO - EPPGEP Encontro de
Pesquisa e Pós-Graduação em Engenharia de Produção)
Q4
Publicação em periódicos indexados no ISI
D=Q4*7
D<=10
Premiação no EPPGEP
ATENÇÃO: Não será considerado para pontuação trabalho em anais de congresso regional assim como
artigo em periódico regional.
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A nota da produção científica será composta pelo somatório das pontuações dos quesitos (respeitando a
pontuação máxima por quesito) relacionado ao tipo de trabalho produzido, dividido pelo Tempo de
Conclusão do mestrado em anos (Tc >=1).
PC = (A + B + C + D) / Tc
Sendo PC ≤ 10
4 – Resultado:
4.1 – O resultado da Seleção será expresso pela média ponderada das notas atribuídas na Análise
Documental e na Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa, classificados os candidatos aprovados, em
ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Avaliação do Ante-Projeto de
Pesquisa, e na Análise Documental.
4.3 – A divulgação do resultado será realizada em sessão pública (no site do PPGEP - www.ppgep.org.br),
em ordem alfabética, e O RESULTADO FINAL será objeto de publicação do Boletim Oficial da
Universidade, no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa e disponibilizado no site do PPGEP.
5 - Recursos:
5.1 – Do resultado da seleção caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado,
para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua divulgação. É assegurado aos candidatos
vistas do espelho de avaliação.
6 – Vagas e Classificação:
6.1 – São fixadas em 15 vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos
classificados através deste Edital. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado, será convocado o
candidato aprovado/não classificado seguinte, obedecendo a ordem de classificação, até a data de
encerramento da matrícula (conforme consta no Edital padrão), desde que atenda ao perfil da vaga liberada,
podendo ser chamado o primeiro candidato que atenda a esse perfil.
6.1.1 – São reservadas 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), quilombolas, ciganos,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) sendo uma dessas vagas reservada, obrigatoriamente, a
pessoas com deficiência, conforme resolução 17/2021 do CEPE.
6.1.2 – É obrigatório, no ato de inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo III pelos candidatos que
se autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexuais,
transgêneros e travestis) e com deficiência.
6.1.3 Para a vaga destinada a pessoa com deficiência, a Reitoria/PROPG proporcionará condições para o
candidato aprovado acompanhar as aulas nos horários divulgado pelo PPGEP, juntamente com os demais
alunos.
6.2 – É reservada uma vaga institucional adicional para o Curso de Doutorado, a qual será preenchida por
candidato classificado, conforme a resolução 1/2011 do CCEPE.
6.3 – O número de vagas é baseado no limite máximo de candidatos que um professor orientador pode
absorver, conforme orientações da CAPES.
6.4 - A seleção de cada candidato levará em consideração o seu perfil acadêmico e seu grau de aderência aos
projetos do Corpo Docente que são priorizados pelo Programa. O número de candidatos selecionados será
em função da disponibilidade de orientação. Isto visa atender a dinâmica de credenciamento e
descredenciamento do Corpo Docente, conforme regimento do Programa, para atender as regras de avaliação
da CAPES. Então a seleção dos candidatos será função da disponibilidade de cada orientador e sua dinâmica
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de pontuação como pesquisador, baseado em sua produção qualificada, conforme definido pela Área de
Engenharias III da CAPES.
7 - Disposições gerais:
7.1 – Local de informações: toda comunicação será realizada via e-mail.
E-mail secretaria: secretaria.ppgep@ufpe.br
Reuniões de esclarecimento:
Durante o período de inscrições, serão realizadas periodicamente reuniões de esclarecimentos da
Coordenação com os candidatos a esta Modalidade. Favor marcar com antecedência junto à secretaria do
PPGEP, onde estarão disponíveis as datas e horários das reuniões que serão realizadas pelo recurso meet do
google. Os Candidatos deverão ler todo o material de inscrição antes da reunião. Contato com a secretaria
através do e-mail secretaria.ppgep@ufpe.br
7.2 – As notas atribuídas aos candidatos serão homologadas pelo Colegiado.
7.3 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site www.ppgep.org.br
7.4 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
7.5 – O Colegiado decidirá sobre os casos omissos.

Recife, 17 de junho de 2021.

____________________________________
Prof. Danielle Costa Morais
Coordenador Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP/UFPE

ANEXO I – Requerimento de Inscrição para 2022
ANEXO II - Plano de Trabalho - Inscrição para 2022
ANEXO III – Regime de dedicação ao curso
ANEXO IV - autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para a pós-graduação
stricto sensu – Universidade Federal de Pernambuco
ANEXO V - Procedimento para emissão da guia de recolhimento da união
ANEXO VI – Requerimento de isenção de taxa de inscrição
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PPGEP
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
ANEXO I – Requerimento de Inscrição para 2022
Doutorado
 Dados Pessoais:
1. Nome:
2. Nome Social:_____________________________________________________________________
3. Endereço Completo (Avenida/rua, nº, bairro, CEP, cidade, estado):__________________________
4. Telefones:
/
e-mail:
5. Telefone comercial:
Telefone celular:
6. Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
Data de Expedição:
/
/
7. Filiação: ________________________________________________________________________
8. Visto de permanência (se estrangeiro)
Documento Militar:
_______
9. Nacionalidade:
Naturalidade:
10. Data de Nascimento:
/
/
Estado Civil:
11. CPF:
12. Raça/Cor:____________________________
13. Candidato Portador de Necessidades Especiais: Sim Não
Se Sim, especificar: ___________________________________________________________________
14. Deseja concorrer a uma vaga de ação afirmativa? ☐ Sim ☐ Não
Se Sim, especificar qual tipo de vaga - negro (pretos e pardos), quilombola, cigano, indígena, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) ou pessoa com deficiência:
_________________________________________________________________
 Formação Acadêmica:
Graduação
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Resultado do CPC (do
curso):

Ano do
resultado:
Mestrado

Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Conceito CAPES:
Título da dissertação e nome do orientador:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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 Conhecimento de Língua Estrangeira

INFORME COMO TOMOU
CONHECIMENTO DESTE CURSO:
( ) folder via: ( ) correio; ( ) email
( ) colega: ( ) outros
( ) cartaz
( ) anúncio jornal/revista
( ) internet: ( ) email ou ( )
homepage
( ) indicação de colega
( ) indicação de professor
( ) ____________________________

Assinale a coluna apropriada
Fala
P R B

Lê
P R B

Escreve
P R B

Inglês

PPouco,

Francês

RRazoável
B - Bem

Espanhol
Outras
 Indique suas Pretensões
Candidato a bolsa:

(

) SIM - (essencial)

(

) SIM – (preferencial)

(

) NÃO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Informe o que deseja e pode fazer no PPGEP (anexar Ante-Projeto de pesquisa)
Linha de Pesquisa/projeto :______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Título do Ante-Projeto Proposto: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Objetivo: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Importância do Projeto: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Motivação: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Resultados Esperados __________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Indique o motivo da escolha em fazer o doutorado em Engenharia de Produção e o que levou a
escolha desse (PPGEP-UFPE).

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Indique em que outros Programas de Pós-Graduação também se inscreveu (se for o caso).

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________
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Resultado obtido no teste de inglês (TOEFL ou IELTS) e data de realização.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________
Observações:

Declaro que li o edital de seleção e a homepage do programa e estou de acordo com todas as condições
relacionadas ao curso ao qual estou me candidatando.
Data ____/____/____ Ass. _________________________________________________________
ATENÇÃO: O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE COM O RESULTADO DO
TESTE DE INGLÊS TOEFL OU IELTS, ATÉ A DATA ESTABELECIDA NO CRONOGRAMA DA
SELEÇÃO, TERÁ NOTA MÍNIMA ATRIBUÍDA NESTE CRITÉRIO.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PPGEP
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
ANEXO II - Plano de Trabalho - Inscrição para 2022
Doutorado

Nome:______________________________________________________________________________
 PLANO GERAL
Sumário das atividades a serem desenvolvidas:
Semestre/an Atividades
Comentário geral
o
1o/2022
2o/2022
1o/2023
2o/2023
1o/2024
2o/2024
1o/2025
2o/2025

 Observações sobre as atividades a serem desenvolvidas (acrescente mais detalhes se julgar
relevantes – pode incluir em anexo). O projeto de pesquisa:
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 PLANO DE DISCIPLINAS (total de 38 créditos)
 Disciplinas a serem desenvolvidas no PPGEP/UFPE (indique na sua visão atual que disciplinas
seriam desenvolvidas no doutorado):
Nome da disciplina:
Número de
Obrigatória ou
Semestre/ano
créditos
eletiva
A desenvolver

Seminários II
Estudo dirigido I
Estudo dirigido II

2
2
2

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

 Disciplinas a serem solicitadas integralização de créditos:
Nome da disciplina:
Número de
Ano em que foi
Mestrado ou
créditos
cursada
doutorado

Instituição

Observação: até 1/3 de disciplinas cursadas em outros cursos podem ser integralizadas no Doutorado, desde
que relacionadas ao Programa e ao Projeto e aprovadas pelo colegiado (respeitando o prazo de 5 anos).
Indique neste item aquelas disciplinas que poderiam ser solicitadas para serem integralizadas.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PPGEP
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
ANEXO III – Regime de dedicação ao curso
Doutorado
 Dados Pessoais:
Nome:______________________________________________________________________________
_
 Dados Profissionais:
Possui Vínculo empregatício: ( ) SIM*

( ) NÃO

*No caso de possuir vínculo empregatício, justificar abaixo, indicando quantas horas por semana será
liberado para dedicação ao curso.

Informar nome do empregador, a função que exerce e tempo de serviço na empresa:
Período
(mm/aa)
Início

Término

Nome do Empregador
/Instituição de vínculo

Função que exerce

Horário/
regime de
trabalho

(separar por “/”)

Anexo IV
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AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADEFEDERAL DE
PERNAMBUCO

Eu,
portador(a)
do
RG
no
, declaro, para
devidos fins, atender ao Edital
o
n
,
do
Programa
de
Pós-graduação
em
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 penalidade 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 InstituiçãoFederal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.
,

CPF

no

,
os

Local e data
Assinatura

ANEXO V
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PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

1 - Entrar no sítio eletrônico consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.
2 - Preencher os seguintes campos e clicar em avançar.
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Pró-reitoria de Pesq. e Pós-Graduação da UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 (serviços educacionais)
3 - Preencher os demais campos abaixo.
Nº de referência: 15309830331625 (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - CTG)
Competência e vencimento: não informar
CPF do contribuinte: preencher CPF do candidato
Nome do contribuinte: preencher nome completo do candidato
Valor principal: R$ 50,00 (Cinquenta reais)
Não preencher os demais campos, apenas repetir o valor no campo valor total.
Por fim, apertar o botão Emitir GRU.
4 - Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil ou pelo aplicativo.

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
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Conforme o disposto no Art. 1.º do Decreto n.º 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 de 2007.
A possibilidade de isenção de taxa de inscrição é extensiva a alunos regularmente matriculados na UFPE
que comprovem ser concluintes de curso de graduação ou mestrado e a servidores, ativos e inativos (técnicos
administrativos e docentes), e professores substitutos da UFPE, conforme Resolução 03/2016 do Conselho
de Administração da UFPE.

Nome Completo: ___________________________________________________________________
Nome Social: ______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_______

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:____________________________
RG: ________________ Sigla do Órgão Emissor: ___________Data de Emissão: ____/____/_______
Endereço: _________________________________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade:__________________________
CEP: __________________________ UF:_____________________________
Telefone(s): _______________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________

Solicito isenção da taxa de inscrição por ser:
( ) Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico
NIS (Número de Identificação Social (Cadastro Único):
Nome da mãe:
Obs.: Anexar cópia do cartão do NIS ou declaração de que écadastrado em programas sociais do
Governo.
( ) Aluno regularmente matriculado na UFPE, concluinte de curso de graduação ou mestrado.
Obs.: Anexar comprovante de vínculo com a UFPE.
( ) Servidores, ativos ou inativos (técnicosadministrativos e docentes), ou professor substituto da
UFPE.
Obs.: Anexar comprovante de vínculo com a UFPE.

Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em Administração da UFPE, e
declaro, 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.
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Recife, _____ de __________________de 2021.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção – PPGEP-PRO
Curso de Doutorado Profissional em Engenharia de Produção
(Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado de 01/07/2021)
EDITAL DE SELEÇÃO PARA DOUTORADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
(para ingresso em 2022)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção (PPGEPPRO), torna público o presente Edital, publicado no Boletim Oficial da UFPE e no endereço
eletrônico www.ppgep.org.br/pro/editais, e aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2022 ao corpo discente ao Programa de
Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção – Curso de DOUTORADO
PROFISSIONAL: TURMA I (diurno) e TURMA II (sextas - noite; sábados - integral; fins de
semana alternados).
1 – Inscrição:
1.1
– Para o Curso de Doutorado Profissional em Engenharia de Produção (TURMA I e TURMA
II), o candidato deve possuir título de mestre na área do Programa ou em áreas afins, realizada em
instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
1.2 –A inscrição será online, conforme cronograma apresentado neste edital (item 3.1). O formulário
de inscrição online disponível no site do PPGEP-PRO, deverá ser preenchido e enviado
eletronicamente, junto com a documentação necessária.
1.3 – Todas as inscrições recebidas dentro do prazo estipulado pelo edital serão verificadas pela
Comissão de Seleção no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme
item 2.
1.4 – As informações e documentação fornecidas para a inscrição são de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas ou complementadas após o encerramento
das inscrições, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.5 – No caso do candidato não fornecer informação para um critério de julgamento, será atribuída a
nota mínima naquele critério.
1.6 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção do Doutorado Profissional de concluintes de
curso de Mestrado. O candidato inscrito nesta condição só poderá se matricular no Programa de PósGraduação Profissional em Engenharia de Produção PPGEP-PRO da UFPE se concluir o mestrado até
a data da matrícula, caso contrário, ficará impedido de ocupar a vaga mesmo que selecionado.
1.7 – A fundação e o registro junto à Receita Federal do Brasil das pessoas jurídicas patrocinadoras da
pesquisa do candidato devem ter ocorrido em data anterior da publicação deste edital.
2 - Documentação para inscrição:
2.1 – Documentação exigida para a inscrição no Doutorado Profissional (todos devem ser enviados
on-line):
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a)
Requerimento de inscrição preenchido no formulário on-line disponível na página do PPGEPPRO, na forma do Anexo I, com foto recente;
b)
Plano de Trabalho, na forma do Anexo II;
c)
Cópias digitalizadas dos documentos: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e Certidão
de Quitação Eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ou em cartório
eleitoral). Não serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa eleitoral.
Caso a emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o documento poderá
ser obtido em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral. Candidato estrangeiro deve
apresentar cópia de passaporte;
d)
01 (uma) foto 3x4, recente, inserida no requerimento de inscrição (Anexo I);
e)
Curriculum Vitae com os itens que serão avaliados conforme apresentado neste Edital ou
Currículo Lattes, sem comprovação;
f)
Ante-Projeto de Pesquisa (01 cópia digitalizada);
g)
Cópia digitalizada do Diploma do Curso de Graduação, reconhecida pelo MEC;
h)
Cópia digitalizada do Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de
Mestrado, reconhecido pela CAPES/MEC (ou declaração de previsão de conclusão, no caso de
concluintes, emitida pela Coordenação do Curso);
i)
Cópia digitalizada do Histórico escolar completo do Curso de Graduação, especificando a
média geral obtida no Curso;
j)
Cópia digitalizada do Histórico escolar completo do Curso de Mestrado;
OBSERVAÇÃO 1 – Para os candidatos que tenham disciplinas com dispensa nos históricos
escolares do curso de graduação ou do curso de mestrado, é necessário acrescentar o histórico escolar
que deu origem à(s) dispensa(s), para comprovar a(s) nota(s) na(s) disciplina(s).
k)
Cópia digitalizada de Certificado e Histórico Escolar de Pós-Graduação, se for o caso,
especificando a média geral obtida no Curso;
l)
Carta digitalizada manifestando interesse e descrevendo as razões em desenvolver o doutorado
profissional no PPGEP-PRO;
m)
Resultado do teste de conhecimento de língua inglesa (IELTS ou TOEFL: internet-based internacional). A validade do teste é de até oito anos. NÃO será aceito nenhum outro teste de língua
inglesa.
OBSERVAÇÃO 2 – O teste de conhecimento de língua inglesa é um dos requisitos do Exame de
Qualificação do aluno, conforme Regimento do Programa. Será exigida a apresentação do teste em
língua inglesa IELTS com desempenho mínimo de 5,0 pontos, ou TOEFL com desempenho mínimo
de 64 pontos (internet-based). Caso o candidato seja classificado com um valor de desempenho do
teste de inglês inferior ao mínimo exigido pelo Programa, será exigida a reapresentação do teste de
acordo com os prazos estabelecidos nas normas do PPGEP-PRO.
n)
Cópia da dissertação de mestrado. Esta cópia deve ser entregue sem identificação do
candidato, com a capa contendo apenas o título. A secretaria irá codificar a cópia da dissertação antes
de encaminhar para a Comissão de Seleção. ATENÇÃO: O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR
A CÓPIA DA DISSERTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO DESTA SELEÇÃO, TERÁ SUA
INSCRIÇÃO CANCELADA.
OBSERVAÇÃO 3 - Os candidatos concluintes de Mestrado terão até último dia de inscrição (vide
Cronograma no item 3.1) para defenderem a dissertação de Mestrado, ou ter sido pré-aprovado por
meio de defesa de pré-banca, qualificação ou similar, mediante apresentação de documento oficial da
coordenação), sem o qual serão excluídos do processo seletivo. Esses candidatos terão até o último
dia de inscrição (vide Cronograma no item 3.1) para entregarem a cópia da dissertação, no estágio em
que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo.
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o)
Os candidatos que estiverem concorrendo às vagas deste edital deverão obrigatoriamente
apresentar Carta da empresa patrocinadora (modelo para download - ANEXO III) expedida por
autoridade competente da empresa patrocinadora. No caso de empresas públicas, o responsável pela
assinatura deverá ser o superior responsável pela aprovação de despesas financeiras do setor do
candidato.
p)
Os candidatos que estiverem concorrendo à vaga patrocinada pelo Departamento de
Engenharia de Produção da UFPE (DEP/UFPE), obrigatoriamente deverão apresentar Carta da
empresa de apoio à pesquisa para vagas patrocinadas pelo DEP/UFPE (modelo para download ANEXO IV) expedida por autoridade competente da empresa de apoio à pesquisa. No caso de
empresas públicas, o responsável pela assinatura deverá ocupar cargo hierárquico superior ao do
candidato.
q)
Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto
(ver Anexo V), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br. Desde
que devidamente comprovado, há isenção da taxa para estudantes que possuam vínculo com a UFPE
em nível de Graduação ou de Pós-Graduação stricto sensu, servidores ativos e inativos da UFPE
(técnico-administrativo e docentes), e professores substitutos. Não serão aceitos recibos de
agendamento de pagamento como comprovante.
OBSERVAÇÃO 4 - Nos termos do Decreto nº 6.135/2007, o candidato inscrito no Cadastro Único
para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda, poderá requerer a
dispensa do pagamento da taxa de inscrição até o terceiro dia anterior ao encerramento das inscrições.
A solicitação deverá ser através de formulário modelo (Anexo VI) submetido por e-mail para a
secretaria do PPGEP-PRO. Nesse caso, a decisão será comunicada ao candidato com um dia de
antecedência ao encerramento das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço
de e-mail indicado pelo candidato quando da inscrição. Em caso de indeferimento do pedido de
dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em um dia útil, o pagamento da taxa ou a
interposição de recurso (para o e-mail pro@ppgep.org.br), dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação e Mestrado obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação do Consulado
do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou com Apostila de Haia no caso dos 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.
2.3 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de doutorado profissional, de concluintes de
curso de mestrado. 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 do mestrado, até a data
de realização da matrícula.
2.4 – Os candidatos deverão explicitar no requerimento de inscrição (ANEXO I) a prioridade nas
linhas de pesquisa de interesse no Programa.
2.5 – Os candidatos deverão optar no requerimento de inscrição (ANEXO I) exclusivamente por
UMA ÚNICA OPÇÃO dentre as vagas ofertadas: Turma I (diurno) com patrocinador (5 vagas),
Turma I (diurno) vaga patrocinada pelo DEP/UFPE (1 vaga) e Turma II (fins de semana alternados)
com patrocinador (5 vagas).
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3 - Exame de Seleção e Admissão:
3.1 – A Seleção para o Doutorado Profissional será realizada em etapa única conforme cronograma:
Cronograma da Seleção
Datas
Horários
Inscrições*
14 de setembro a 30 de novembro de
2021
Etapa única - Avaliação do Ante-Projeto 01 a 10 de dezembro de 2021
de Pesquisa e Análise Documental
Resultado
13 de dezembro de 2021
8:00 às 12:00
Prazo Recursal
14 a 16 de dezembro de 2021
8:00 às 12:00
Resultado final
17 de dezembro de 2021
8:00 às 12:00
Avaliação de viabilidade da turma II
Até fevereiro de 2022
Matrícula:
Março/2022.1. A matrícula da turma II
dependerá da confirmação da viabilidade
da turma.
Início das Aulas:
Março/2022.1 (Turma I). Havendo confirmação da viabilidade da Turma II, o
início das aulas da Turma II será definido
pelo curso após a matrícula.
*A entrega do Resultado do Teste de Inglês (TOEFL ou IELTS) poderá ser feita até o último dia de inscrição.
A seleção será de caráter eliminatório; aqueles candidatos que não forem eliminados, serão
classificados em ordem decrescente da sua nota final. O processo seletivo envolve a avaliação do
Ante-Projeto de Pesquisa e a Análise Documental. A análise documental será realizada com base em
critérios explícitos e distintos e a Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa com base em uma
avaliação do ante-projeto apresentado pelo candidato. A nota final do candidato (de 0 a 10) será a
média das duas notas, que terão pesos 0,60 (Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa) e 0,40
(Análise Documental).
A avaliação de viabilidade da Turma II acontecerá após a conclusão do processo seletivo segundo
cronograma de seleção, donde serão verificadas o atendimento às condições para operação da turma.
3.2 - Processo Seletivo:
3.2.1 - Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa (0,60):

O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição, informando os seguintes dados com relação ao Ante-Projeto de Pesquisa: Título do Ante-Projeto Proposto; Objetivo; Importância do Projeto;
Motivação; e, Resultados Esperados.
O candidato deverá preencher o Plano de Trabalho (Anexo II), informando o plano geral de atividades
a serem desenvolvidas no doutorado profissional. Será avaliado o grau de coerência do plano de trabalho com a estrutura do Programa e com a proposta geral do candidato.
Além de preencher tais dados no requerimento de inscrição e Plano de Trabalho, o candidato deverá
entregar o Ante-Projeto de Pesquisa. O Ante-Projeto deverá ser inédito e conter, no mínimo: tema,
justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia e referências, conforme as normas da ABNT
(ou: papel A4 branco; margens Superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direito 2,0 cm; fonte 12; entre
linhas 1,5 cm; demais formatações são livres. Deverá ser usado como sistema de citação, autor-data).
Para a avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa serão analisados os seguintes critérios e seus respectivos
pesos:
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Percentuais

30%
10%
30%
20%
10%

Critérios
A) Prioridade do Ante-Projeto de Pesquisa em relação às linhas de pesquisa do PPGEP-PRO e temática
do estudo;
B) Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato em relação às linhas de atuação do PPGEPPRO e temática do estudo;
C) Viabilidade do Ante-Projeto de Pesquisa/tema proposto pelo candidato, dentro das condições de
funcionamento do Programa;
D) Consistência e coerência do Ante-Projeto de Pesquisa proposto;
E) Motivação e Importância do Ante-Projeto de Pesquisa proposto para o Mercado/Empresa.

A avaliação dos candidatos em relação a esses critérios é feita atribuindo-se nota de 0 (zero) a 10
(dez) a cada um dos critérios.
Nota da Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa = (A*0,30 + B*0,10 + C*0,30 + D*0,20 + E*0,10)
A avaliação final será efetuada em função dos projetos do Programa, que são conduzidos por cada
orientador. Sempre que possível a seleção dos alunos procurará manter um equilíbrio entre o número
de discentes participantes a cada uma das áreas de concentração do Programa, conforme orientação da
CAPES, para avaliação do Programa.
3.2.1.1 – Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa.
OBSERVAÇÃO 5: Será considerado na avaliação da disponibilidade de orientação o perfil e as
características profissionais do candidato, bem como a aderência do Ante-Projeto de Pesquisa
proposto com os projetos de pesquisa existentes no PPGEP-PRO. Os membros do corpo docente
habilitados para orientação neste período estão listados no site do PPGEP-PRO
(www.ppgep.org.br/pro).
3.2.2 - Análise documental (peso 0,40):
A análise documental será realizada com base em critérios objetivos. A documentação dos candidatos
é organizada de acordo com os dados do currículo, sem a identificação dos nomes dos candidatos.
A seleção para o doutorado profissional considera o perfil e as características profissionais do
candidato, para possibilitar um bom desempenho do Programa na Avaliação da CAPES. O candidato
deve ressaltar em seu currículo as atividades que exerceu/exerce, tempo de serviço em entidades
(públicas e privadas), e o tempo que dedicará aos estudos durante o curso de doutorado profissional; a
relação de artigos publicados em congressos, revistas, periódicos e similares. O conhecimento de
língua inglesa é um aspecto importante, sendo avaliado por meio do resultado do TOEFL ou IELTS.
Serão considerados o perfil e a experiência do candidato para desenvolvimento de atividades
relacionadas à pesquisa.
Os critérios de avaliação dos documentos do candidato e seus respectivos pesos estão apresentados a
seguir.
Pesos
(Percentual)
50%
20%
30%

Critérios
TI - Titulação
IN - Conhecimento de Língua Inglesa
EPA – Experiência Profissional e acadêmica

Nota da Análise documental = TI*0,50 + IN*0,20 + EPA*0,30
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TI – Titulação (peso 0,50):

No julgamento da titulação são considerados os seguintes critérios, com seus respectivos percentuais:
Percentual

40%
40%
20%

Curso(s) de graduação e pós-graduação concluídos
Indicar curso, Instituição, período
A) Avaliação do histórico escolar da graduação
B) Natureza do Mestrado ponderado pelo conceito na CAPES
C) Avaliação da Dissertação de Mestrado

Nota da Titulação = A*0,40 + B*0,40 + C*0,20

A avaliação dos candidatos em relação a esses critérios é feita da seguinte maneira:
A) A nota do Histórico da Graduação é obtida pela média geral no histórico escolar da graduação
do candidato, ponderada com o conceito do curso disponível no site do INEP e a adequação do
curso ao programa.
(O conceito do curso tem como base o Conceito Preliminar do Curso - CPC, definido em função das
avaliações realizadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira). Este
resultado é obtido através do site http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc- e deve
estar explícito no requerimento de inscrição do candidato. Deverá ser informado o ano da última
avaliação do curso e a nota disponível no site do INEP. A adequação do curso ao programa é avaliada
pela tabela da natureza do curso, conforme item anterior).
Resultado do CPC (faixa)
=< 2
3
>= 4

Nota CPC
4
7
10

OBSERVAÇÃO: Não sendo informada a nota do CPC, será considerada a nota mínima.

Nota do Histórico da Graduação = Média geral no histórico escolar * raiz quadrada (nota CPC
* Pontuação da natureza do curso da graduação)/10
B) A Natureza do curso de mestrado é ponderada pelo conceito CAPES vigente do curso de
mestrado.
O
resultado
da
avaliação
CAPES
é
obtido
pelo
link:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitat
ivoBuscaAvancada.jsf.
Pontuação Natureza do Curso (Mestrado ou Graduação)
10
Cursos de Engenharia de Produção
8
Cursos de Engenharia Química, Civil, Elétrica ou Eletrônica e Mecânica; Ciência da Computação;
Química Industrial
7
Cursos de Física ou Matemática; Outros Cursos de Engenharia
7
Outros cursos de Ciências Exatas
7
Cursos de sistema de Informação e similares; Cursos de Administração e Economia; Estatística
5
Outros cursos de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
4
Outros cursos não listados anteriormente que se relacionem às linhas pesquisa do Programa
Conceito CAPES
≤3
=4
≥5

PESO
0,5
0,9
1,0

OBSERVAÇÃO: Não sendo informado o conceito CAPES do Programa de Mestrado, será considerada a nota
mínima.
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Nota da Natureza do Mestrado ponderado pelo conceito na CAPES = Pontuação da Natureza do
Curso de Mestrado * Peso do Conceito CAPES
C) A avaliação da dissertação é realizada atribuindo-se, pelos consultores ad hoc, nota de 0 (zero)
a 10 (dez), levando-se em consideração a afinidade do conteúdo da dissertação com as linhas
de pesquisa do PPGEP-PRO.
IN – Conhecimento de Língua Inglesa (peso 0,20):
Um critério na avaliação do Programa junto a CAPES é a Inserção Internacional. Uma das ações do
Programa para atender a esse critério é estimular que os doutorandos participem de congressos no
exterior, de grande relevância para a Engenharia de Produção.
Diante disto, o programa exige em seu processo seletivo que o candidato ao doutorado profissional
demonstre conhecimento em língua inglesa, por meio da apresentação do teste IELTS ou TOEFL
(internet-based, internacional). NÃO será aceito nenhum outro teste de língua inglesa.
O teste de conhecimento de língua inglesa é um dos requisitos do Exame de Qualificação do aluno,
conforme Regimento do Programa. Será exigida a apresentação do teste em língua inglesa IELTS
com desempenho mínimo de 5,0 pontos, ou TOEFL (internet-based, international) com desempenho
mínimo de 64 pontos (internet-based). Caso o candidato seja classificado com um valor de
desempenho do teste de inglês inferior ao mínimo exigido pelo Programa, será exigida a
reapresentação do teste de acordo com os prazos estabelecidos nas normas do PPGEP-PRO.
As notas atribuídas ao inglês são de acordo com a tabela abaixo:
TOEFL
120
114 - 118
110
100 - 105
94
83 - 88
77
68 - 72
60 - 64
52 - 56
48
40 - 44
33- 36
25 - 29
0 - 22

IELTS
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Nota atribuída

10

8
6
4
0

EPA – Experiência Profissional e Acadêmica (peso 0,30):

No julgamento da experiência profissional, os dados do candidato são utilizados para avaliar seu grau
de experiência. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) à experiência profissional, de acordo com as
informações abaixo:
Atividades
Indicar período e local
Função que exerceu/exerce e envolvimento
Atividades executadas
Destaques, tais como: Desenvolvimento de inovação, patentes; novos processos ou técnicas; Liderança de equipes
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Artigos publicados em congressos e periódicos

4 – Resultado:
4.1 – O resultado da Seleção será expresso pela média ponderada das notas atribuídas na Análise
Documental e na Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa, classificados os candidatos aprovados,
em ordem decrescente, e conforme o número de vagas deste edital. Será eliminado do processo
seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na Avaliação do Ante-Projeto de Pesquisa.
4.2 – No caso de empate, os critérios de desempate são sucessivamente: maior nota na Avaliação do
Ante-Projeto de Pesquisa, e maior nota na Análise Documental.
4.3 – A divulgação do resultado será realizada em sessão pública (no site do PPGEP-PROhttp://www.ppgep.org.br/pro/), em ordem alfabética, e O RESULTADO FINAL será objeto de
publicação do Boletim Oficial da Universidade e disponibilizado no site do PPGEP-PRO.
5 - Recursos:
5.1 – Do resultado da seleção caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente
fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua divulgação. É
assegurado aos candidatos vistas do espelho de avaliação.
6 – Vagas e Classificação:
6.1 – Para o Curso de Doutorado Profissional são fixadas 05 vagas para a turma I com patrocinador,
01 vaga para a turma I com patrocínio do DEP/UFPE e 05 vagas com patrocinador para a turma II, as
quais serão preenchidas por candidatos classificados através deste Edital. 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.
6.2 – O número de vagas reflete o limite máximo de candidatos que podem ser designados para cada
professor orientador.
7 - Custos do Curso de Doutorado Profissional
Os custos estabelecidos para candidatos patrocinados que iniciam em 2022 serão divulgados pela
secretaria do PPGEP-PRO mediante consulta do candidato/patrocinador.
8 - Disposições gerais:
8.1 – Informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico: pro@ppgep.org.br ou pelo WhatsApp
(81) 3879-5599.
Reuniões de esclarecimento:
Até o período de inscrições, serão realizadas reuniões de esclarecimentos dos candidatos com a
Coordenação do PPGEP-PRO. Os interessados devem marcar com antecedência junto à secretaria do
PPGEP-PRO, onde estarão disponíveis as datas e horários das reuniões. Os Candidatos deverão ler
todo o material de inscrição antes da reunião. Contato com a secretaria através do WhatsApp: (81)
3879-5599 (horário de atendimento da secretaria: 08-17h, dias úteis) ou pelo e-mail
pro@ppgep.org.br.
8.2 – As notas atribuídas aos candidatos na seleção serão homologadas pelo Colegiado do PPGEPPRO.
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8.3 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e estará disponível no site
http://www.ppgep.org.br/pro/.
8.4 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
8.5 – O Colegiado decidirá sobre os casos omissos.
Recife, 01 de julho de 2021.
____________________________________
Prof.ª Caroline Maria de Miranda Mota
Coordenadora do Programa de Pós-graduação Profissional em Engenharia de Produção –
PPGEP-PRO
ANEXOS:
ANEXO I - Requerimento de Inscrição para 2022

ANEXO II - Plano de Trabalho - Inscrição para 2022
ANEXO III – Modelo de carta da empresa patrocinadora – Vagas patrocinadas
ANEXO IV – Modelo de carta da empresa de apoio à pesquisa para vagas patrocinadas pelo
DEP/UFPE
ANEXO V - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
ANEXO VI - REQUERIMETO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
Foto 3X4
Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção

ANEXO I - Requerimento de Inscrição para 2022
MODALIDADE DOUTORADO PROFISSIONAL


Dados Pessoais:
Nome:
Nome Social:
Endereço Completo
(Avenida/ rua, nº, bairro,
CEP, cidade, estado):

Telefone:
Telefone comercial:
Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Filiação:

e-mail:
Telefone celular:
Data de Expedição:
CPF:
Estado Civil:
Naturalidade:

Visto de permanência1:
Cor:
1
Se estrangeiro

Doc. Militar:
Raça:

Candidato Portador de Necessidades Especiais:
Sim Não
Se Sim, especificar: ___________________________________________________________________
 Informe (Marque com um “X”) UMA ÚNICA OPÇÃO das duas opções a seguir para concorrer a

uma das vagas estabelecidas neste edital para a modalidade de doutorado profissional do PPGEPPRO:
( ) Turma I (diurno) com empresa patrocinadora - (5 vagas)
( ) Turma I (diurno) vaga patrocinada pelo DEP/UFPE - (1 vaga)
( ) Turma II com empresa patrocinadora (sextas - noite; sábados - integral; fins de semana alternados) - (5
vagas)
 Formação Acadêmica:
Graduação
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Média do Histórico Escolar
Resultado do CPC (do
curso) disponível no site do
INEP em 2021:

Ano de
realização da
avaliação pelo
INEP:
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Mestrado
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Conceito atual na CAPES :
Título da dissertação e nome do orientador:

 Outra Formação Acadêmica:
Indicar Tipo (Graduação, Especialização, etc. - especificar):
Nome do Curso:
Instituição:
Mês/ano de início
Mês/ano de conclusão
Média do Histórico
Escolar
 Conhecimento de Língua Inglesa

N

Fala
P R

N – nada

Lê
N

B
P – pouco

P

R

B

R – regular

Escreve
N P

R

B

B - bom

 Informe o nome da(s) empresa(s) em que trabalha e trabalhou, as funções exercidas e o tempo de
serviço na empresa:
Período
(mm/aa)
Início



Término

Nome da Empresa em que trabalha
ou trabalhou

Função exercida

Horário/
regime de
trabalho

(separar por “/”)

Informe a quantidade de horas semanais previstas para dedicação aos estudos no PPGEP-PRO:
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 Informe os detalhes do Ante-Projeto que pretende desenvolver no Doutorado Profissional do PPGEPPRO
Linha de Pesquisa do PPGEP-PRO relacionada ao ante-projeto proposto (Marque com um “X” uma única
opção):

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Confiabilidade, Manutenção e Riscos em Sistemas de Produção
Gestão da Informação
Otimização de Sistemas e Processos
Planejamento e Gestão da Competitividade
Sistemas de Informação e Decisão

Título do Ante-Projeto Proposto:



Com relação à sua proposta de projeto de estudo, por favor indique:

Objetivo:

Importância do Projeto:

Motivação:

Resultados Esperados:
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Além destas informações, o arquivo do Ante-Projeto de Pesquisa deverá ser anexado, sem a identificação do
candidato. O Ante-Projeto de Pesquisa deverá ser inédito e conter, no mínimo: tema, justificativa, revisão da
literatura, objetivo, metodologia e referências, conforme as normas da ABNT (ou: papel A4 branco; margens
Superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são
livres. Deverá ser usado como sistema de citação, autor-data).


Indique o motivo da escolha em fazer o doutorado profissional em Engenharia de Produção e o que
levou a escolha desse (PPGEP-PRO).



Indique em que outros Programas de Pós-Graduação também se inscreveu (se for o caso).



Resultado obtido no teste de inglês (TOEFL ou IELTS) e data de realização.

Observações:

Declaro que li este edital de seleção e a homepage do programa e estou de acordo com todas as condições
relacionadas ao curso de doutorado profissional ao qual estou me candidatando. Declaro também que:
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(
(

) participei da reunião de esclarecimentos no dia
) não participei de reunião de esclarecimentos.

/

/

.

INFORME COMO TOMOU CONHECIMENTO DESTE CURSO:
( ) folder via:
( ) correio; ( ) e-mail; ( ) colega; ( ) outros
( ) cartaz
( ) anúncio jornal/revista
( ) internet: ( ) e-mail ou ( ) homepage
( ) indicação de colega
( ) indicação de professor
( ) outro:_______________________

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG
Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção

ANEXO II - Plano de Trabalho - Inscrição para 2022
Doutorado Profissional

Nome:______________________________________________________________________________
 PLANO GERAL
 Sumário das atividades a serem desenvolvidas:

Semestre/a Atividades
no

Comentário geral

 Observações sobre as atividades a serem desenvolvidas (acrescente mais detalhes se julgar relevantes
– pode incluir em anexo). O projeto de pesquisa:

OBS: Imprimir em papel com logo da empresa patrocinadora

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

101

ANEXO III – Modelo de carta da empresa patrocinadora – Vagas patrocinadas
Recife, _________ de _______________ de _________.

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção (PPGEPPRO/UFPE):

Prezados Srs.

A

empresa

_____________________________________,

n°____________________________,
Estadual

Inscrição

Municipal

nº__________________,

Inscrição

e

endereço:

nº_____________________________,

__________________________________,

neste

ato

CNPJ

representada

pelo

Responsável

Legal,

Sr.(a)_____________________________________________________________________,
Identidade ______________________, Órgão Expedidor ____________, Estado _________,
CPF_______________________, declara, para os devidos fins, que a candidatura do(a) Sr(a)
___________________________________________________ ao Doutorado

Profissional em

Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco faz parte do plano de qualificação
de recursos humanos com o Projeto de Estudo intitulado “____________________________
_________________________”, e que esta Empresa será responsável pelo financiamento do projeto,
firmando contrato com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco (FADE/UFPE).

Atenciosamente.

______________________________________
(nome do responsável pela Empresa patrocinadora)

(carimbo da empresa patrocinadora)
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OBS: Imprimir em papel com logo da empresa de apoio à pesquisa

ANEXO IV – Modelo de carta da empresa de apoio à pesquisa para vagas patrocinadas pelo
DEP/UFPE
Recife, _________ de _______________ de _________.

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção (PPGEPPRO/UFPE):
Prezados Srs.
A

empresa

_____________________________________,

n°____________________________,
Estadual

Inscrição

Municipal

nº__________________,

Inscrição

e

endereço:

nº_____________________________,

__________________________________,

neste

ato

CNPJ

representada

pelo

Responsável

Legal,

Sr.(a)_____________________________________________________________________,
Identidade ______________________, Órgão Expedidor ____________, Estado _________,
CPF_______________________, declara, para os devidos fins, que apoia a pesquisa do candidato
Sr(a) ___________________________________________________ ao Doutorado Profissional em
Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco no desenvolvimento de Projeto de
Estudo

intitulado

“_____________________________________________________”

a

ser

desenvolvido pelo referido candidato caso selecionado. Este suporte se dá por meio do
desenvolvimento da pesquisa nas instalações da empresa e/ou fornecimento de dados e informações
pela empresa.

Atenciosamente.

______________________________________
(nome do responsável pela Empresa de apoio à pesquisa)

(carimbo da empresa de apoio à pesquisa)
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ANEXO V
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O boleto deverá ser impresso e o pagamento realizado junto ao Banco do Brasil.
Acesse o site http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Caso apareça uma tela com a mensagem “Esta conexão não é confiável”, clique em “Entendo os
riscos”, depois clique em “Adicionar exceção” e “Confirmar exceção de segurança”.
Preencha os campos (barras amarelas) conforme abaixo:
 Unidade Gestora (UG): 153098
 Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
 Código de Recolhimento: 28832-2 – Serviços Educacionais
Clique em “Avançar”
Preencha os campos obrigatórios conforme abaixo:
1. Número de Referência: 15309830300105
2. CNPJ ou CPF do Contribuinte: insira o CPF do candidato
3. Nome do Contribuinte/Recolhedor: insira o nome do candidato
4. Valor Principal: R$ 50,00
5. Valor Total: R$ 50,00 Clique em “Emitir GRU”
Imprima a guia gerada e pague-a no Banco do Brasil
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ANEXO VI
REQUERIMETO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(enviar e-mail com assunto: ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO para pro@ppgep.org.br)

Eu,_________________________________ , CPF/MF ____________________ , Cédula de
Identidade ____________________ , inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)
sob o Nº_____________________ , atendendo às exigências contidas no Decreto nº 6.135/2007,
venho requerer a isenção da taxa de inscrição para submissão à Seleção 2022.1 do Programa de PósGraduação Profissional em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco.

Em, _____de __________ de 2021.

___________________________________
(assinatura)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Edital Complementar aprovado em reunião do Colegiado realizada em 27 de julho de 2021)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE (PPGEQ-UFPE) torna
público o presente Edital Complementar, no Boletim Oficial da UFPE e no endereço www.ufpe.br/ppgeq, as
normas do Processo Seletivo Complementar para Admissão – Ano Letivo 2021, segunda entrada, ao corpo
discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Cursos de Mestrado e Doutorado.
1 - Inscrição:
1.1 - Para os cursos de Mestrado e Doutorado exige-se graduação em um dos seguintes cursos reconhecidos
pelo MEC: Engenharia Química, Química Industrial, Química (Bacharelado), Engenharia de Alimentos,
Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de Petróleo, Química de Petróleo, Engenharia Ambiental,
Engenharia dos Materiais, Ciências dos Materiais. Para o curso de Doutorado exige-se também mestrado
acadêmico em um dos seguintes cursos reconhecidos pela CAPES: Engenharia Química, Química Industrial,
Química (Bacharelado), Engenharia de Alimentos, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de
Petróleo, Química de Petróleo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia dos
Materiais, Ciências dos Materiais.
1.2 - O processo seletivo será realizado integralmente de forma virtual (online), sendo utilizado para tanto a
ferramenta Google Forms para o preenchimento da inscrição e envio dos documentos. Em outras etapas,
onde indicado, também poderá ser usado o e-mail institucional do PPGEQ-UFPE (ppgeq@ufpe.br). O
processo seletivo se baseia na avaliação curricular, não havendo provas ou entrevista.
1.2.1 - A inscrição será realizada exclusivamente via internet através do link
https://forms.gle/9fTiGs2xDphD2NnRA, respeitando o calendário e horários especificados no item 4.2. O
acesso ao formulário de inscrição deve ser feito usando uma conta do Gmail.
1.2.2 - O horário limite para submissão das inscrições será até às 23h55min, horário de Brasília, da data
limite especificada no item 4.2, não sendo aceitas inscrições submetidas após este horário.
1.2.2.1 - Recomenda-se o envio da inscrição com antecedência. O PPGEQ-UFPE não se responsabilizará por
inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos (conexão de internet, falta de
energia, entre outros). As condições necessárias para a realização da inscrição são de inteira responsabilidade
do candidato.
1.2.3 - As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem
deve ser intitulado da seguinte forma: Dúvida-Seleção 2021.2-Nome do Candidato.
1.3 - Serão 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.
1.5 - De acordo com a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE 19/2020,
“Não será permitida a inscrição de candidato em concurso público de seleção e admissão ao curso de PósGraduação do qual tenha sido desligado por mais de uma vez”.
2 - Documentação exigida para a inscrição, seleção e admissão
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2.1 - Preenchimento e envio do formulário de inscrição (Google Forms) através do link disponível no item
1.2. Não é necessário anexar uma cópia do formulário preenchido. Caso seja enviada mais de uma inscrição,
será considerada a mais recente.
2.2 - 01 (uma) foto 3×4 recente, devidamente anexada no formulário online de inscrição, arquivo no formato
JPG e nomeado da seguinte forma: foto_mestrado_selecao_2021.2_nome_do_candidato.jpg para os
candidatos ao mestrado ou foto_doutorado_selecao_2021.2_nome_do_candidato.jpg para os candidatos ao
doutorado.
2.3 - Documentação exigida para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
Nota: Todos os documentos necessários devem ser digitalizados e acomodados em um único arquivo, no
formato PDF, com tamanho máximo de 100 MB, nomeado da seguinte forma:
documentacao_mestrado_selecao_2021.2_nome_do_candidato.pdf para os candidatos ao mestrado e
documentacao_doutorado_selecao_2021.2_nome_do_candidato.pdf para os candidatos ao doutorado. O
arquivo deverá ser anexado ao formulário de inscrição online. Todos os documentos comprobatórios deverão
ser incluídos no arquivo PDF seguindo a ORDEM da documentação constante no Anexo II (Mestrado) e
Anexo III (Doutorado), e devem, ainda, estar devidamente NUMERADOS por Item e Subitem. O envio
de documentos fora do formato exigido implicará na desclassificação do candidato.
2.3.1 - Para candidatos brasileiros:
a) cópia de documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação,
passaporte);
b) cadastro de pessoa física (CPF);
c) certidão de nascimento e/ou casamento (esta última obrigatória no caso de mudança de nome) ou
divórcio;
d) título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior
Eleitoral/TSE, ou no cartório eleitoral).
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e comprovante de pagamento da taxa inscrição, no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ou deferimento da solicitação de dispensada taxa de inscrição.
Os procedimentos para emissão do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição encontramse no Anexo I.
f) Curriculum vitae documentado, organizado com os documentos numerados de acordo com a Tabela
de Pontuação para o Mestrado (Anexo II) e para o Doutorado (Anexo III), seguindo
obrigatoriamente a ordem indicada na Tabela de Pontuação, numerados conforme cada
item/subitem. Todos os documentos devem ser apresentados com a orientação de página de
retrato. Qualquer outro tipo de Currículo implicará na desclassificação do candidato, inclusive
no formato Lattes (mesmo que numerado).
g) Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação comprobatória do curriculum vitae,
conforme Anexo IV.
h) Declaração de disponibilidade/dedicação ao curso (Anexo V).
i) Diploma e histórico, conforme designado a seguir:
* Candidato ao Curso de Mestrado:
- Cópia do diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecido pelo
Ministério da Educação ou outro órgão competente. Se ainda não foi concluído, uma declaração da
coordenação do curso informando a data prevista para conclusão. Somente será aceita a declaração
emitida e assinada pela Coordenação do Curso.
- Cópia do histórico escolar oficial do Curso de Graduação, em papel timbrado da instituição e
assinada pela Coordenação do Curso, com média geral. Não será aceito histórico escolar sem a
média geral, fato esse que implica na desclassificação do candidato (No caso de transferência,
mudança de curso, reingresso ou dispensa de disciplina(s) no histórico, é obrigatório anexar o
histórico anterior ou de mobilidade; caso não seja incluído, o candidato será desclassificado).
* Candidato ao Curso de Doutorado:
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- Cópia do Diploma da Graduação e do Diploma de Mestrado ou comprovante de conclusão do
Curso de Mestrado, reconhecidos pelo Ministério da Educação ou outro órgão competente. Se ainda
não foi concluído, uma declaração da coordenação do Curso de origem do Mestrado informando a
data prevista para conclusão. Somente será aceita a declaração emitida e assinada pela Coordenação
do Programa de Pós-Graduação de origem.
- Cópia do histórico escolar oficial do Curso do Mestrado, em papel timbrado da instituição e
assinado pela Coordenação.
j)

Candidatos estrangeiros, oriundos de países que não integram a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa – CPLP, deverão instruir o requerimento de inscrição com certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior, ou Língua
Inglesa. Cumpre informar que as aulas serão ministradas, exclusivamente, em português.
k) Autodeclaração para os candidatos que optarem pelas vagas de ações afirmativas (Anexo X).
2.3.1.1 - Não serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa eleitoral. Caso a
emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o documento poderá ser obtido em
qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral.
2.3.1.2 - Caso seja servidor da UFPE e deseja pleitear a vaga de servidor, deverá apresentar comprovante que
é servidor ativo (declaração de chefe imediato ou contracheque atualizado). Professores temporários e
substitutos não são considerados servidores e, portanto, não fazem jus à vaga para servidor.
2.3.1.3 – O candidato que tiver o pedido de dispensa do pagamento da taxa de inscrição deferido (item 3)
deverá anexar a cópia do resultado divulgado no site do PPGEQ-UFPE (https://www.ufpe.br/ppgeq).
2.3.2 - Para candidatos estrangeiros: cópia do passaporte, substituível se o candidato for oriundo de países
membros do Mercosul por documentos reconhecidos pelos tratados constitutivos do Bloco, substituindo os
documentos do item 2.3.1 alíneas a, b, c, d, sendo obrigatória a apresentação dos demais documentos.
2.4 - Até o período da pré-matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação e de Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado
do Brasil no país onde foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção de
Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é
necessária nenhuma autenticação.
2.5 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado de concluintes de Curso de Mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, 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 o período da pré-matrícula.
2.6 - A documentação apresentada será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão e o resultado da
homologação será publicado conforme o cronograma (item 4.2).
2.7 - Em caso de aprovação e classificação na seleção, os candidatos deverão entregar de forma impressa a
cópia de toda a documentação solicitada no item 2 assim que as atividades presenciais forem restabelecidas.
2.7.1 - Excluem-se da exigência mencionada no caput os documentos comprobatórios do currículo.
2.7.2 - A não apresentação da documentação que trata o caput resultará em desclassificação do candidato.
3 - Dispensa do pagamento da taxa de inscrição
3.1 Candidatos que poderão requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição, conforme artigo 6º da
Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, observado o cronograma do item 4.2:
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a) Aluno regularmente matriculado na UFPE que comprove ser concluinte do curso de graduação ou
mestrado no primeiro semestre 2021;
b) Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto;
c) Candidatos inscritos 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.
3.2 - O candidato deverá preencher o requerimento de solicitação de dispensa do pagamento da taxa de
inscrição (Anexo VI), digitalizá-lo no formato PDF e enviá-lo para o endereço eletrônico ppgeq@ufpe.br,
junto com o documento que comprove a solicitação, conforme caso: 1) comprovante de matrícula com
previsão de conclusão (se concluinte de curso); 2) contracheque recente (se servidor); ou 3) a comprovação
de que se encontra cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal para os Programas Sociais. O assunto
da mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Dispensa da Taxa de Inscrição - Seleção 2021. 2 - Nome
do Candidato.
3.3 - O resultado da análise das dispensas da taxa de inscrição será divulgado no site www.ufpe.br/ppgeq/
conforme cronograma do item 4.2.
3.4 - Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, o candidato terá até a data do
encerramento das inscrições para efetuar o pagamento da taxa e realizar a inscrição. Caso já tenha feito a
inscrição, deverá submeter uma nova inscrição.
3.4.1 - Em caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado à Coordenação do Programa,
conforme cronograma do item 4.2 e Anexo VII, pelo e-mail ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem deve
ser intitulado da seguinte forma: Recurso da Taxa de Inscrição - Seleção 2021.2 - Nome do Candidato. Para
ser considerado, o recurso deve descrever claramente os itens que se requer a reavaliação.
3.4.1.1 - O resultado dos recursos para as dispensas da taxa de inscrição será divulgado no site
www.ufpe.br/ppgeq/ conforme cronograma do item 4.2.
3.4.1.2 - Em caso de indeferimento do recurso para dispensa da taxa de inscrição, o candidato terá até a data
do encerramento das inscrições para efetuar o pagamento da taxa e realizar a inscrição. Caso já tenha feito a
inscrição, deverá submeter uma nova inscrição com o comprovante incluso.
4 - Exame de Seleção e Admissão
O candidato somente poderá ingressar no PPGEQ-UFPE se for aprovado no processo seletivo.
4.1 - O concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do
Programa, composta por, no mínimo, 5 membros.
4.2 - A seleção para o curso de Mestrado e Doutorado seguirá o seguinte cronograma.
mencionados são referentes ao horário de Brasília.
Etapas do Concurso
Datas
Período de inscrições
11/08 a 23/08/2021
Solicitação de dispensa da taxa de inscrição
Até 15/08/2021
Resultado dos deferimentos dos pedidos de dispensa da
Até 16/08/2021
taxa de inscrição
Recurso para os pedidos de dispensa da taxa de inscrição
17/08 a 18/08/2021
indeferidos
Resultado do recurso dos pedidos de dispensa da taxa de
Até 19/08/2021
inscrição
Resultado da homologação das inscrições
Até 24/08/2021
Recurso para resultado da homologação das inscrições
25/08 a 26/08/2021
Resultado final da homologação das inscrições
Até 27/08/2021
Etapa única - Avaliação do curriculum vitae
Até 13/09/2021
Resultado da etapa única
Até 13/09/2021
Recurso para etapa única
14/09 a 15/09/2021
Envio de material para avaliação da veracidade da
16/09 a 17/09/2021
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Horários
Até 23h55min
Até 23h55min
Até às 17h
Até 23h55min
Até às 17h
Até às 17h
Até 23h55min
Até às 17h
―
Até às 17h
23h55min
23h55min
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autodeclaração para candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)
Avaliação pela Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidentificação
Prazo recursal para Comissão Heteroidentificação
Resultado final
Pré-matrícula
Matrícula
Início das aulas

18/09 a 20/09/2021

―

Até 20/09/2021
Até às 17h
21/09 a 22/09/2021
23h55min
Até 24/09/2021
Até às 17h
25/09 a 30/09/2021
Até 23h55min
2021.2 conforme calendário do SIGAA pós
2021.2 conforme definido pelo Programa após a
matrícula

4.3 - O processo de seleção se dará em etapa única pela análise e homologação da documentação entregue no
ato da inscrição, conforme itens 1 e 2, e avaliação do curriculum vitae com pontuação dos documentos
comprovados, conforme Anexo II (Mestrado) e Anexo III (Doutorado), de caráter classificatório.
4.4 - Curso de Mestrado (avaliação do curriculum vitae e formação acadêmica)
4.4.1 - Para ingresso no mestrado, exige-se uma pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos e que o candidato
seja classificado dentro do número de vagas ofertadas.
4.4.2 - Será levado em consideração somente o currículo organizado e numerado de acordo com a
Tabela de Pontuação para o Mestrado (Anexo II).
4.5 - Curso de Doutorado (avaliação do curriculum vitae)
4.5.1 - Para ingresso no doutorado, exige-se uma pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos e que o candidato
seja classificado dentro do número de vagas ofertadas.
4.5.2 - Será levado em consideração somente o Currículo organizado e numerado de acordo com a
Tabela de Pontuação para o Doutorado (Anexo III).
5 - Vagas e classificação
5.1 - São fixadas para este processo seletivo 27 (vinte e sete) vagas ociosas do edital anterior, sendo 12
(doze) vagas para o Curso de Mestrado e 15 (quinze) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão
preenchidas por candidatos aprovados e classificados.
5.2 - Havendo desistência de candidato aprovado e classificado, será convocado o candidato aprovado e não
classificado seguinte, obedecendo a ordem de classificação, enquanto durar a validade deste processo
seletivo.
5.3 Em conformidade com a Resolução nº 17/2021-CEPE, do total de vagas de cada curso, será reservado
30% deste processo seletivo aos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), quilombolas, ciganos,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
a) no caso do Mestrado, são 9 (nove) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 3 (três) vagas
reservadas para candidatos do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um total de 12 (doze) vagas;
b) no caso do Doutorado, são 10 (dez) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 5 (cinco) vagas
reservadas para candidatos do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um total de 15 (quinze) vagas.
5.3.1 Consideram-se pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais,
transgêneras e travestis) e com deficiência aquelas que se autodeclararem como tal (Anexo X) e que
expressem formalmente interesse em ocupar as vagas reservadas.
a) Pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente pela comissão de
heteroidentificação da UFPE utilizando, exclusivamente, o critério fenotípico para a aferição da condição
declarada pelo candidato.
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5.4. Os candidatos que optarem por vagas reservadas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e
às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.5. Os candidatos aprovados que optarem por vaga reservada dentro do número de vagas oferecidas para
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5.6 - São disponibilizadas para os servidores ativos (docentes e técnicos da UFPE) duas vagas adicionais ao
número de vagas oferecidas para o Curso de Mestrado e duas vagas adicionais ao número de vagas
oferecidas para o Curso de Doutorado, em atendimento à Resolução nº 01/2011, do Conselho Coordenador
de Ensino, Pesquisa e Extensão – CCEPE.
5.6.1 - Para fazer jus às vagas, os servidores deverão atender a todos os requisitos específicos para fins de
inscrição, assim como também deverão obter aprovação nos critérios avaliativos.
5.6.2 - Para fazer jus às vagas, os servidores deverão declarar no formulário online de inscrição que pretende
concorrer às vagas destinadas a servidor.
5.6.3 - Caso o número de servidores aprovados seja superior a dois, será respeitada a ordem de classificação.
Os excedentes irão concorrer às demais vagas respeitando a ordem de classificação.
5.7 - Os candidatos listados como aprovados no resultado final após recursos e remanejamentos no Processo
de Seleção poderão receber bolsa de estudos (conforme ordem de classificação), a depender da existência de
quotas livres pelo Programa (CAPES, CNPq), exceto aqueles candidatos que poderão ser diretamente
indicados pelo professor orientador, cujo projeto de pesquisa tenha sido contemplado com bolsas de fomento
na forma de Editais (FACEPE, CNPq ou outras).
5.7.1 - As Bolsas disponibilizadas, quando existentes, serão oferecidas aos alunos, atendendo aos critérios
fixados pela CAPES, UFPE e PPGEQ-UFPE, não estando garantida a concessão de bolsas a todos os
selecionados.
5.7.2 - A concessão da bolsa está condicionada à realização do curso, em tempo integral, não podendo o
bolsista manter vínculo empregatício durante tal realização, exceto aqueles casos previstos pela CAPES,
quando o vínculo é obtido após o início do recebimento da bolsa; devendo ainda, o acúmulo ser estabelecido
por Termo de Autorização com devida anuência do orientador e coordenador do curso.
6 - Resultado
6.1 - O resultado do Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado terá validade de 3 meses a
serem contados a partir da publicação no Boletim Oficial da UFPE do resultado final após os
remanejamentos.
6.2 - O resultado do Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado será expresso por meio da
pontuação calculada pelas equações (1) e (4), respectivamente, obtida através da etapa da avaliação
curricular.
6.2.1 - Os candidatos aprovados, em cada um dos cursos, com pontuação geral igual ou superior a 7,0 (sete),
serão classificados em ordem decrescente, sendo obedecido o número de vagas.
6.2.2 – Para o Mestrado, em caso de empate terá melhor classificação o candidato que obtiver maior
pontuação nas publicações, na seguinte ordem: PP, AI, AN, REI, REN, RI e RN. Persistindo o empate, será
melhor classificado o candidato com maior idade.
6.2.3 – Para o Doutorado, em caso de empate terá melhor classificação o candidato que obtiver maior
pontuação nas publicações, de acordo com a seguinte ordem: PP, PAI, PAN, PREI, PREN, PLI. Persistindo o
empate, será melhor classificado o candidato com maior idade.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 124 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 143

10 DE AGOSTO DE 2021

111

6.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no site
www.ufpe.br/ppgeq/.
7 - Recursos
7.1 - Dos resultados das análises de inscrição, dispensa da taxa de inscrição e do currículo caberá recurso, de
nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado, o qual deve ser apresentado à Comissão de Seleção.
7.1.1 - A interposição de quaisquer recursos previstos neste Edital dar-se-á através do preenchimento do
formulário constante no Anexo VII, respeitando os prazos constantes no item 4.2. Para que o recurso seja
considerado, o candidato deve informar precisamente os itens para reavaliação. O documento deve ser
digitalizado no formato PDF e enviado para o endereço eletrônico ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da
mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Recurso – Nome da Etapa - Seleção 2021.2 - Nome do
Candidato.
7.2 - O candidato pode solicitar vista dos respectivos espelhos de correção, em até 24h (vinte e quatro
horas) após divulgação de cada resultado, através de solicitação enviada para o endereço eletrônico
ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Vista do Espelho de
Correção - Seleção 2021.2 - Nome do Candidato.
7.3 - As informações e documentos fornecidos pelo candidato no ato da inscrição não poderão ser alteradas
ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título, para ser apreciado/avaliado pela Comissão
Avaliadora.
7.4 - Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.
8 - Pré-matrícula e matrícula
8.1 - Após a divulgação do resultado, dentro do período de pré-matrícula (ver cronograma do item 4.2), o
candidato classificado no quadro de vagas deverá assinar o Termo de Pré-Matrícula (Anexo VIII) e enviá-lo
ao PPGEQ-UFPE via e-mail (ppgeq@ufpe.br) manifestando interesse em efetuar a matrícula.
8.1.1 - O envio do Termo de Pré-Matrícula e da Declaração de Conhecimento do Regimento e Normas do
PPGEQ-UFPE, via e-mail, deverá conter no campo “Assunto” o título “Pré-Matrícula - Seleção 2021.2 Nome do Candidato”.
8.1.2 - O arquivo que trata o item anterior deve ser enviado no formato PDF e intitulado: “Termo PréMatrícula - Seleção 2021.2 - Nome do Candidato.pdf”.
8.2 - O candidato que não efetuar a pré-matrícula no prazo estabelecido (ver cronograma do item 4.2), será
automaticamente desclassificado e a vaga será disponibilizada ao próximo candidato aprovado, conforme a
ordem de classificação.
8.3 - Caso o candidato efetue a pré-matrícula e não efetue a matrícula, ou no caso de desistência de aluno na
fase de pré-matrícula, o próximo candidato da lista de classificados será convocado por e-mail, tendo o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação de interesse em resposta no e-mail enviado pela coordenação
do PPGEQ-UFPE via e-mail ppgeq@ufpe.br.
8.3.1 - Caso o candidato efetue a pré-matrícula, mas por qualquer motivo desista de realizar a matrícula,
deverá comunicar a desistência à vaga à coordenação do PPGEQ-UFPE, em até 3 dias antes do período da
matrícula para possibilitar a convocação do próximo candidato aprovado e não classificado dentro do
número de vagas, conforme a ordem de classificação.
8.3.2 - Será publicado o quadro de remanejados no site do PPGEQ-UFPE (www.ufpe.br/ppgeq) e o
candidato habilitado ao remanejamento será convocado por e-mail, devendo manifestar o interesse à vaga
conforme os requisitos para pré-matrícula e/ou matrícula constantes no item 8 deste edital.
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8.3.2.1 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a convocação ao remanejamento. O
PPGEQ-UFPE não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail ou a não manifestação à vaga dentro do
prazo estabelecido.
8.4 - A matrícula dar-se-á nas datas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg) e sua
realização dar-se-á via módulo Stricto Sensu do SIGAA (sistema de procedimentos acadêmicos).
8.4.1 - As orientações para a realização da matrícula serão enviadas para o e-mail do candidato que tenha
realizado a pré-matrícula, em até cinco dias antes do início da matrícula, de acordo com o calendário da PróReitoria de Pós-Graduação (Propg).
8.4.2 - Conforme é previsto neste Edital, o candidato que participar da seleção com “declaração de provável
concluinte”, se aprovado dentro do número de vagas, deverá entregar o documento de conclusão do curso de
nível anterior até o período de pré-matrícula. Sem este documento, o SIGAA não será liberado para
matrícula do aprovado ou poderá ter sua matrícula cancelada.
8.4.2.1 - O documento que comprova a conclusão do curso deverá ser entregue na secretaria do PPGEQUFPE (caso o atendimento presencial tenha sido restabelecido) ou enviado para o e-mail ppgeq@ufpe.br,
cujo assunto da mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Comprovante de Conclusão - Seleção
2021.2 - Nome do Candidato.
8.4.3 - Sem a matrícula, o candidato aprovado não poderá participar das atividades acadêmicas, sendo
considerado desistente.
8.5 - Após a efetivação da matrícula, o aluno deverá assinar a Declaração de Conhecimento do Regimento e
Normas do PPGEQ-UFPE (Anexo IX) e enviá-la ao PPGEQ-UFPE via e-mail (ppgeq@ufpe.br).
8.5.1 - O envio da Declaração de Conhecimento do Regimento e Normas do PPGEQ-UFPE, via e-mail,
deverá conter no campo “Assunto” o título “Declaração de Conhecimento - Seleção 2021.2 - Nome do
Aluno”.
8.5.2 - O arquivo que trata o item anterior deve ser enviado no formato PDF e intitulado “Declaração de
Conhecimento - Seleção 2021.2 - Nome do Aluno”.
8.6 - Os alunos aprovados que realizarem a matrícula no PPGEQ-UFPE admitem estar cientes da
possibilidade de cursar as disciplinas remotamente e declaram, com o ato da inscrição, que tem condições
técnicas para acompanhar as atividades remotas na forma de Estudos Continuados Emergenciais enquanto
perdurarem as diretrizes para realização das atividades acadêmicas no contexto das medidas preventivas à
COVID-19.
9 - Disposições gerais
9.1 - As avaliações e pontuações atribuídas aos candidatos, no Exame de Seleção, serão fundamentadas pelos
membros da Comissão de Seleção e Admissão que efetuarem a avaliação.
9.2 - O descumprimento de quaisquer das exigências contidas neste Edital, bem como a ausência de
documentação, incorrerá no indeferimento da inscrição do candidato.
9.3 - Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com documentação enviada de forma fracionada ou fora
das demais exigências. Sendo este o caso, a inscrição será indeferida pela Comissão.
9.4 - No caso de inscrição efetuada de modo incompleto ou incorreto poderá o candidato, dentro do prazo
previsto (conforme item 4.2), efetuar uma nova inscrição. Havendo nova inscrição, será considerada a
inscrição mais recente.
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9.5 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital e ao
cumprimento de 40 (quarenta) horas dedicadas ao curso, comprovada através de declaração (Anexo V);
9.6 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 27 de julho de 2021.
Prof. Luiz Stragevitch
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – UFPE
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ANEXO I. Procedimentos para emissão do boleto bancário: Guia de Recolhimento da União (GRU).
ANEXO II. Modelo para organização das documentações e Tabela de pontuação do curriculum vitae para o
curso de mestrado.
ANEXO III. Modelo para organização das documentações e Tabela de pontuação do curriculum vitae para o
curso de doutorado.
ANEXO IV. Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação apresentada.
ANEXO V. Declaração de disponibilidade/dedicação ao Curso.
ANEXO VI. Requerimento de solicitação de dispensa da taxa de inscrição.
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ANEXO VIII. Termo de Pré-matrícula.
ANEXO IX. Declaração de conhecimento do Regimento e Normas do PPGEQ-UFPE
ANEXO X – Termo de autodeclaração para candidatos às vagas de ações afirmativas

ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO:
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)
1. Acessar o link https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
2. Preenchimentos dos campos com as informações:
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233(Universidade Federal de Pernambuco)
Nome da Unidade: PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRADUACAO DA UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)
3. Em seguida, avançar e preencher os campos:
Número de Referência: 15309830331655
Competência: deixar em branco
Vencimento: deixar em branco
CPF do Contribuinte: preencher CPF do candidato
Nome do Contribuinte/Recolhedor: preencher nome do candidato
(=)Valor Principal: 50,00
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O RESTO DEIXAR EM BRANCO
(=)Valor Total: 50,00
Selecione uma opção de geração: livre escolha
4. Clicar em “EMITIR GRU”
5. Imprimir a GRU
6. Pagar a GRU em qualquer agência do Banco do Brasil

ANEXO II
MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E TABELA DE PONTUAÇÃO DO
CURRICULUM VITAE PARA O CURSO DE MESTRADO
O uso da tabela de pontuação complementa o edital e não exclui a necessidade de o candidato atender
as exigências de cada item e subitem presentes no Edital.
1 – IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS:
Nº
Documento
Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e comprovante de pagamento da taxa inscrição ou
1.1
Deferimento da solicitação de dispensa da taxa de inscrição
Cópias dos documentos pessoais, na seguinte ordem: a) Identidade oficial e Cadastro de Pessoa Física
(CPF); b) Certidão de Nascimento e/ou Casamento (esta última obrigatória no caso de mudança de
1.2
nome) ou divórcio; c) Título de Eleitor; d) Certidão de Quitação Eleitoral, ou passaporte, no caso de
candidato estrangeiro, substituível se o candidato for oriundo de países membros do Mercosul, por
documentos reconhecidos pelos tratados constitutivos do Bloco
Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação comprobatória do curriculum vitae
1.3
(Anexo VI)
1.4
Declaração de disponibilidade/dedicação ao curso (Anexo VII)
Cópia do diploma de graduação ou comprovante de conclusão de curso ou declaração de provável
1.5
concluinte informando a data prevista para conclusão do curso de graduação
1.6
Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação com média geral
Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação com média geral de curso anterior ou de mobilidade
1.7
(no caso de transferência, mudança de curso, reingresso ou dispensa de disciplina(s) no histórico)
Para candidatos estrangeiros, oriundos de países que não integram a Comunidade de Países de Língua
1.8
Portuguesa–CPLP, certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPEBRAS, nível intermediário ou superior, ou Língua Inglesa
1.9
Currículo vitae com documentos comprobatórios, na ordem da tabela de pontuação
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE PARA MESTRADO
A pontuação do candidato será calculada pela Equação (1)
2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Documento comprobatório: histórico escolar
Nº
Item
N: média geral das notas obtidas pelo candidato nas disciplinas do curso de
2.1
graduação de origem
D: número mínimo de semestres para conclusão do curso de graduação de
2.2
origem do candidato (Ex.:Engenharias: 10 semestres)
E: índice atribuído ao curso de origem do candidato de acordo com ENADE,
onde o valor de E será igual ao conceito do curso.
2.3
Cursos não avaliados pelo ENADE terão índice E = 2,0 se forem de
Engenharia Química (público ou privado). Os demais cursos não avaliados
terão índice E = 1,0
Z: índice atribuído ao tipo curso:
2.4
- se curso de Engenharia Química, Química Industrial e Engenharia de
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2.5

Alimentos: Z = 1,0
- se outros cursos: Z = 0,5
NS: Número de semestres decorridos para a conclusão do curso de
graduação de origem pelo candidato
▪ Candidatos oriundos de cursos de dez semestres
▪ Candidatos oriundos de cursos de oito semestres

NS ≤ 12: Tg = 1,5;
13 ≤ NS ≤ 14: Tg = 1,0;
NS > 14: Tg = 0
NS ≤ 10: Tg = 1,5;
11 ≤ NS ≤ 12: Tg = 1,0;
NS > 12: Tg = 0

3 – FORMAÇÃO CIENTÍFICA (FC) (Pontuação máxima 3,5):
Nº
Item
Pesquisa como aluno de iniciação científica ou similar de órgão de fomento
oficial (CNPq, FACEPE, IES/PIBIC, PRH/ANP, PFRH/Petrobras e outros).
3.1
Documento comprobatório: declaração da Pró-Reitoria de Pesquisa ou
equivalente ou ainda da Coordenação do referido Programa, informando carga
horária (mínima de 20 h/semana) e período
Monitoria corresponde à metade da pontuação para iniciação científica
3.2
Documento comprobatório: documento da Pró-Reitoria correspondente,
informando carga horária e período

Pontuação
0,7 para cada
semestre

0,35 para cada
semestre

4 – DISCIPLINAS CURSADAS (DC) (Pontuação máxima 1,0):
Nº

4.1

4.2

Item
Para disciplinas do PPGEQ-UFPE como aluno regular ou especial,
nos últimos 3 anos, e tenha obtido conceitos A ou B, o valor de
DC será calculado por DC = 0,5 × NDC, sendo NDC o número de
disciplinas cursadas e aprovadas.
Documento comprobatório: histórico escolar ou declaração da
coordenação
Para disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação
(PPGs) stricto sensu reconhecidos pela CAPES
Documento comprobatório: histórico escolar ou declaração e as
ementas assinadas pela Coordenação do Programa de PósGraduação em papel timbrado da Instituição para avaliação de
equivalência. Caso o documento contenha notas e não conceitos
nas disciplinas cursadas em outros PPGs, será aplicada a seguinte
conversão: A = 9,0 a 10,0 e B = 8,0 a 8,9.

Pontuação

Pontuação
máxima

Peso 0,5 ×
número de
disciplina

1,0

Conforme
avaliação de
equivalência

1,0

5– ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DO CANDIDATO (Pub) (Pontuação máxima não se aplica):
O índice de publicações (Pub) do candidato, será calculado pela equação (2):
Nº
Item
Pontuação
PP: número de publicações aceitas ou publicadas em periódicos Qualis/CAPES Engenharias II
vigente. Periódicos indexados não cadastrados no sistema Qualis serão classificados pela Comissão, de
acordo com o fator de impacto publicado pelo Journal Citation Reports - JCR (Clarivate Analytics),
5.1
levando em conta os critérios da área das Engenharias II da CAPES para definição da classificação
Qualis.
Documento comprobatório: 1ª página do artigo ou artigo completo
5.1.1
Peso 1,0 × número de publicações
 Peso: A1 = 1,0
5.1.2
Peso 0,9 × número de publicações
 Peso: A2 = 0,9
5.1.3
Peso 0,8 × número de publicações
 Peso: B1 = 0,8
5.1.4
Peso 0,6 × número de publicações
 Peso: B2 = 0,6
5.1.5
Peso 0,5 × número de publicações
 Peso: B3 = 0,5
5.1.6
Peso 0,2 × número de publicações
 Peso: B4 = 0,2
5.1.7
Peso 0,1 × número de publicações
 Peso: B5 = 0,1
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Equivalência de pontuação para patentes com concessão na área de Engenharia Química ou
afins
5.2
Documento comprobatório: certificado de concessão ou consulta na plataforma do INPI. Não serão
consideradas patentes apenas depositadas nem patentes apenas publicadas
 Primeiro
inventor
em
patente
internacional:
5.2.1
Peso 1,0 × número de patentes
corresponde a um artigo A1
 Participante em patente internacional: corresponde a um
5.2.2
Peso 0,9 × número de patentes
artigo A2
 Primeiro inventor em patente nacional: corresponde a
5.2.3
Peso 0,8 × número de patentes
um artigo B1
 Participante em patente nacional: corresponde a um
5.2.4
Peso 0,6 × número de patentes
artigo B2
LI: autoria e coautoria em livros e capítulos de livros na área da Engenharia Química ou áreas afins
5.3
Documento comprobatório: cópia dos pré-textos do livro e, no caso de capítulo, também da 1ª página
do capítulo. Capítulos de livros provenientes de trabalhos de congressos NÃO serão computados.
 Livro publicado por editora reconhecida de circulação
5.3.1
1,0 por publicação
internacional.
 Livro publicado por editora reconhecida de circulação
5.3.2
0,8 por publicação
nacional
 Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
5.3.3
0,75 por publicação
circulação internacional.
 Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
5.3.4
0,5 por publicação
circulação nacional.
Publicações em anais de evento
5.4
Documento comprobatório: cópia da publicação e do certificado de apresentação no evento
AI: número de publicações completas* em anais de eventos
5.4.1
1,0 por publicação
internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
*
AN: número de publicações completas em anais de eventos
5.4.2
1,0 por publicação
nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
REI: número de publicações em resumo expandido** em anais
5.4.3 de eventos internacionais# na área da Engenharia Química ou
1,0 por publicação
áreas afins.
REN: número de publicações em resumo expandido** em anais
5.4.4 de eventos nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas
1,0 por publicação
afins
RI: número de publicações em resumo em anais de eventos
5.4.5
1,0 por publicação
internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
RN: número de publicações em resumo em anais de eventos
5.4.6
1,0 por publicação
nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
*
Publicação completa: número de páginas maior ou igual a 4 (quatro).
**
Resumo expandido: número de páginas maior ou igual a 2 (dois) e menor do que 4 (quatro).
#
Evento internacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes países, salvo exceções como o
Rio Oil & Gas e outros a critério da Comissão de Seleção. Congressos locais realizados em outros países não
serão considerados.
##
Evento nacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes unidades e em diferentes regiões da
Federação. Congressos locais e regionais não serão considerados.
Obs. 1: Trabalho em congresso também publicado na íntegra como artigo será contabilizado apenas uma vez.
Obs. 2: Devido à pandemia de covid19, serão contabilizados os trabalhos aceitos em congresso que seriam
realizados no ano 2020 e que foram adiados, mediante comprovante de pagamento/inscrição no evento.
Obs. 3: Trabalho no Congresso Brasileiro de Química (CBQ) será considerado como resumo expandido.
6 – OUTRAS ATIVIDADES (EP) (Pontuação máxima 2,0):
Os documentos comprobatórios devem conter o período, local, função e atividades desenvolvidas na área de
engenharia química ou afins
Pontuação
Item Item
Pontuação
máxima
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6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Experiência profissional na indústria.
Documento comprobatório: cópia das páginas da carteira
profissional com descrição da função e período, desde que
em data posterior à data da formação de nível superior
Empresa Júnior
Documento comprobatório: declaração informando a função
e o período
Mobilidade no exterior
Documento comprobatório: declaração e/ou histórico escolar
Curso de especialização (360h)
Documento comprobatório: declaração de cursos com
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas em
Engenharia Química, Química Industrial, Química
(Bacharelado), Engenharia de Alimentos, Ciência e
Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de Petróleo, Química
de Petróleo, Engenharia Ambiental, Engenharia dos
Materiais, Ciências dos Materiais, voltados para aplicações
ou que tenham fundamentos na Engenharia Química. Não
serão computados cursos com carga horária inferior a 360
horas-aula e não será considerada a soma de carga horária de
cursos.
Atividade de extensão
Documento comprobatório: declaração da instituição de
fomento no caso de bolsa de extensão ou declaração da PróReitoria de Extensão ou equivalente no caso de outra
atividade de extensão
Premiações - Láurea e melhor trabalho em congresso
nacional ou internacional
Documento comprobatório: cópia da premiação

0,25 por semestre

1,5

0,25 por semestre

1,0

0,25 por semestre

0,5

1,0 por curso

-

0,25 por semestre

1,0

0,25 por prêmio

1,0

7 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INGLÊS (ING) (Pontuação máxima 2,0):
Nº
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Item

Pontuação

Pontuação
máxima

Conhecimento da língua inglesa
Documento comprobatório: certificado dentro do prazo de validade no caso de teste de proficiência e
certificado com carga horária no caso de curso. Deve conter o nível, período, tipo de certificado
0,3
0,3
 Curso com duração de 60 horas
0,6
0,6
 Curso com duração de 120 horas
0,8
0,8
 Curso com duração de 180 horas
1,0
1,0
 Curso com duração de 240 horas ou mais
Conforme score
0,8
 Certificado CLing-DRI-UFPE
Conforme score
1,0
 Certificado TOEFL ITP
 Certificado de proficiência* TOEFL IBT, IELTS,
Conforme score
1,5
TOIC, FCE, ESOL
Conforme score
2,0
 Certificado de proficiência avançado CAE, CPE

8 – FATOR DE REDUÇÃO (R):
Nº
Item
Valor do R
R: fator de redução caso o candidato já tenha realizado um curso de Pós-Graduação stricto-sensu
(mestrado) e não tenha concluído o mesmo
Documento comprobatório: histórico escolar
 Caso o candidato tenha concluído o curso ou não tenha feito nenhum
8.1
1,0
mestrado.
 Caso o candidato já tenha se inscrito em um curso de mestrado e não tenha
8.2
0,7
concluído.
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O critério utilizado na classificação dos candidatos ao curso de Mestrado baseia-se na pontuação obtida pela
Equação (1):
Pontuação = [(N – 1) × D / 10 + E × Z + Tg + FC + DC + Pub + EP + ING] × R / 2

(1)

onde o índice de publicações é dado pela Equação (2):
Pub = 6,0 × PP + LI + 1,5 × AI + 1,0 × AN + 1,0 × REI + 0,7 × REN + 0,7 × RI + 0,4 × RN

(2)

Os símbolos das Equações (1) e (2) estão definidos na tabela de pontuação.

ANEXO III
MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E TABELA DE PONTUAÇÃO DO
CURRICULUM VITAE PARA O CURSO DE DOUTORADO
O uso da Tabela de pontuação complementa o edital e não exclui a necessidade de o candidato atender
as exigências de cada item e subitem presentes no Edital
1 – IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS:
Nº
Documento
Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e comprovante de pagamento da taxa inscrição ou
1.1
deferimento da solicitação de dispensada taxa de inscrição
Cópias dos documentos pessoais, na seguinte ordem: a) Identidade oficial e Cadastro de Pessoa Física
(CPF); b) Certidão de Nascimento e/ou Casamento (esta última obrigatória no caso de mudança de
1.2
nome) ou divórcio; c) Título de Eleitor; d) Certidão de Quitação Eleitoral, ou passaporte, no caso de
candidato estrangeiro, substituível se o candidato for oriundo de países membros do Mercosul, por
documentos reconhecidos pelos tratados constitutivos do Bloco
Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação comprobatória do curriculum vitae
1.3
(Anexo VI)
1.4
Declaração de disponibilidade/dedicação ao curso (Anexo VII)
Cópia do diploma de graduação e de mestrado. Caso ainda não tenha o diploma de mestrado
1.5
apresentar o comprovante de conclusão de curso ou declaração de provável conclusão informando a
data prevista para conclusão do curso de mestrado
1.6
Cópia do histórico escolar do Curso de Mestrado
Para candidatos estrangeiros, oriundos de países que não integram a Comunidade de Países de Língua
1.7
Portuguesa–CPLP, certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPEBRAS, nível intermediário ou superior, ou Língua Inglesa
1.8
Currículo vitae com documentos comprobatórios, na ordem da tabela de pontuação
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE PARA DOUTORADO
A pontuação do candidato será calculada pela equação (3).
2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Nº
Item
AM: coeficiente dado por AM = NM / (12 + 1), onde NM = número total de meses
2.1
para a conclusão do mestrado.
Documento comprobatório: histórico escolar
AvCapes: conceito do curso de mestrado na CAPES
2.2
Documento comprobatório: não é necessário

Pontuação
Conforme
Equação (3)
Conforme
Equação (3)

3 – ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DO CANDIDATO (Pontuação máxima não se aplica):
Nº
Item
Pontuação
P: número de publicações aceitas ou publicadas em periódicos Qualis/CAPES Engenharias II vigente.
Periódicos indexados não cadastrados no sistema Qualis serão classificados pela Comissão, de acordo
3.1
com o fator de impacto publicado pelo Journal Citation Reports - JCR (Clarivate Analytics), levando
em conta os critérios da área das Engenharias II da CAPES para definição da classificação Qualis.
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Documento comprobatório: 1ª página do artigo ou artigo completo
Peso 1,0 × número de publicações
 Peso: A1 = 1,0
Peso 0,9 × número de publicações
 Peso: A2 = 0,9
Peso 0,8 × número de publicações
 Peso: B1 = 0,8
Peso 0,6 × número de publicações
 Peso: B2 = 0,6
Peso 0,5 × número de publicações
 Peso: B3 = 0,5
Peso 0,2 × número de publicações
 Peso: B4 = 0,2
Peso 0,1 × número de publicações
 Peso: B5 = 0,1
Patentes com concessão na área de Engenharia Química ou afins
3.2
Documento comprobatório: certificado de concessão ou consulta na plataforma do INPI. Não serão
consideradas patentes apenas depositadas nem patentes apenas publicadas
corresponde a um artigo A1
3.2.1
 Primeiro inventor em patente internacional:
Peso 1,0 × número de patentes
corresponde a um artigo A2
3.2.2
 Participante em patente internacional:
Peso 0,9 × número de patentes
corresponde a um artigo B1
3.2.3
 Primeiro inventor em patente nacional:
Peso 0,8 × número de patentes
corresponde a um artigo B2
3.2.4
 Participante em patente nacional:
Peso 0,6 × número de patentes
Autoria e coautoria em livros e capítulos de livros na área da Engenharia Química ou áreas afins
3.3
Documento comprobatório: cópia dos pré-textos do livro e, no caso de capítulo, também da 1ª página
do capítulo. Capítulos de livros provenientes de trabalhos de congressos NÃO serão computados.
 Livro publicado por editora reconhecida de circulação
3.3.1
1,0 por publicação
internacional.
 Livro publicado por editora reconhecida de circulação
3.3.2
0,8 por publicação
nacional.
 Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
3.3.3
0,75 por publicação
circulação internacional.
 Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
3.3.4
0,5 por publicação
circulação nacional.
Trabalhos em Congresso
3.4
Documento comprobatório: cópia da publicação e do certificado de apresentação no evento
AI: número de publicações completas* em anais de eventos
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.1
internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
Se coautor – 0,6 por trabalho
*
AN: número de publicações completas em anais de eventos
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.2
nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
Se coautor – 0,6 por trabalho
REI: número de publicações em resumo expandido** em anais
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.3 de eventos internacionais# na área da Engenharia Química ou
Se coautor – 0,6 por trabalho
áreas afins.
**
REN: número de publicações em resumo expandido em anais
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.4 de eventos nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas
Se coautor – 0,6 por trabalho
afins
RI: número de publicações em resumo em anais de eventos
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.5 internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
Se coautor – 0,6 por trabalho
Congressos locais não serão considerados.
RN: número de publicações em resumo em anais de eventos
Se 1º autor – 1,0 por trabalho
3.4.6 nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
Se coautor – 0,6 por trabalho
Congressos locais não serão considerados
*
Publicação completa: número de páginas maior ou igual a 4 (quatro).
**
Resumo expandido: número de páginas maior ou igual a 2 (dois) e menor do que 4 (quatro).
#
Evento internacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes países, salvo exceções como o
Rio Oil & Gas e outros a critério da Comissão de Seleção. Congressos locais realizados em outros países não
serão considerados.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
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##

Evento nacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes unidades e em diferentes regiões da
Federação. Congressos locais e regionais não serão considerados.
Obs. 1: Trabalho em congresso também publicado na íntegra como artigo será contabilizado apenas uma vez.
Obs. 2: Devido à pandemia de covid19, serão contabilizados os trabalhos aceitos em congresso que seriam
realizados no ano 2020 e que foram adiados, mediante comprovante de pagamento/inscrição no evento.
Obs. 3: Trabalho no Congresso Brasileiro de Química (CBQ) será considerado como resumo expandido.
4– ORIENTAÇÃO IC (OIC) (Pontuação máxima 2,0):
Nº

Item

4.1

Número de orientações concluídas de iniciação científica.
Documento comprobatório: declaração da Pró-Reitoria de
Pesquisa ou equivalente ou ainda da Coordenação de
Programa

Pontuação

Pontuação
máxima

0,5 para cada
orientação

2,0

5– DISCIPLINAS CURSADAS (Disc) (Pontuação máxima não se aplica):
Índice de disciplinas cursadas equivalentes às obrigatórias do curso de mestrado do PPGEQ-UFPE,
calculado por Disc = ΣiNiCi/25 em que Ni é o número de créditos da i-ésima disciplina e Ci é o valor
numérico do conceito da i-ésima disciplina (A = 5, B = 3 e C = 0). Número máximo de 5 disciplinas.
Nº
Item
Pontuação
Disciplinas cursadas no PPGEQ-UFPE.
5.1
Documento comprobatório: histórico escolar ou declaração da
Conforme Equação (3)
coordenação
Disciplinas cursadas em outros PPGs stricto sensu reconhecidos pela
CAPES
Documento comprobatório: histórico escolar ou declaração e as ementas
5.2
assinadas pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em papel
Conforme Equação (3)
timbrado da Instituição para avaliação de equivalência. Caso o documento
contenha notas e não conceitos será aplicada a seguinte conversão: A =
9,0 a 10,0 e B = 8,0 a 8,9.
6 – Outras atividades (EP) (Pontuação máxima 2,0):
Os documentos comprobatórios devem conter o período, local, função e atividades desenvolvidas na área de
engenharia química ou afins
Pontuação
Nº
Item
Pontuação
máxima
Experiência profissional na indústria
Documento comprobatório: cópia das páginas da carteira
6.1
0,25 por semestre
1,5
profissional com descrição da função e período, desde que
em data posterior à data da formação de nível superior
Mobilidade no exterior durante o curso de mestrado
6.2
0,25 por semestre
0,5
Documento comprobatório: declaração e/ou histórico escolar
Curso de especialização (360h)
Documento comprobatório: declaração de cursos com
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas em
Engenharia Química, Química Industrial, Química
(Bacharelado), Engenharia de Alimentos, Ciência e
Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de Petróleo, Química
6.3
1,0 por curso
de Petróleo, Engenharia Ambiental, Engenharia dos
Materiais, Ciências dos Materiais, Engenharia Civil e
Ambiental, voltados para aplicações ou que tenham
fundamentos na Engenharia Química. Não serão computados
cursos com carga horária inferior a 360 horas-aula e não será
considerada a soma de carga horária de cursos.
Participação em bancas examinadoras de TCC ou estágio
6.4
curricular/supervisionado
0,1 por banca
0,5
Documento comprobatório: declaração da coordenação do
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6.5

6.6

curso
Orientação de TCC e de estágio curricular/supervisionado
Documento comprobatório: declaração da coordenação do 0,25 por orientação
curso
Atividade de extensão com período de vigência após a
conclusão da graduação
Documento comprobatório: declaração da instituição de
0,25 por semestre
fomento no caso de bolsa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial ou declaração da Pró-Reitoria de Extensão ou
equivalente no caso de outra atividade de extensão

0,5

1,0

7 – Participação em curso de Inglês (ING) (Pontuação máxima 2,0):
Nº
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Item

Pontuação

Pontuação
máxima

Conhecimento da língua inglesa
Documento comprobatório: certificado dentro do prazo de validade no caso de teste de proficiência e
certificado com carga horária no caso de curso. Deve conter o nível, período, tipo de certificado
0,3
0,3
 Curso com duração de 60 horas
0,6
0,6
 Curso com duração de 120 horas
0,8
0,8
 Curso com duração de 180 horas
1,0
1,0
 Curso com duração de 240 horas ou mais
Conforme score
0,8
 Certificado CLing-DRI-UFPE
Conforme score
1,0
 Certificado TOEFL ITP
 Certificado de proficiência* TOEFL IBT, IELTS,
Conforme score
1,5
TOIC, FCE, ESOL
Conforme score
2,0
 Certificado de proficiência avançado CAE, CPE

8 – Fator de redução (R):
Nº
Item
Valor do R
R: fator de redução caso o candidato já tenha realizado um curso de Pós-Graduação stricto-sensu
(mestrado) e não tenha concluído o mesmo
Documento comprobatório: histórico escolar
 Caso o candidato tenha concluído o curso ou não tenha feito nenhum
8.1
1,0
mestrado
 Caso o candidato já tenha se inscrito em um curso de mestrado e não tenha
8.2
0,7
concluído
O critério utilizado na classificação dos candidatos ao curso de Doutorado baseia-se na pontuação obtida pela
Equação (3):
Pontuação = [(PP + PAI + PAN + PREI + PREN+ PRI + PRN + PLI + POIC) / AM +
(PDisc × AvCapes)/3 + EP + ING] × R

(3)

sendo: PP = P × 12; PAI = AI × 1,5; PAN = AN × 1,0; PREI = REI ×1,0; PREN = REN × 0,7; PRI = RI ×
0,7; PRN = RN × 0,5; PLI = LI ×5; POIC = OIC × 3 e PDisc = Disc. Os demais símbolos da Equação (3)
estão definidos na tabela de pontuação.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E DE VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
Eu,

_______________________________________________________,

portador

do

RG

nº

_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________, inscrito no
Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2021.2, para preenchimento de vaga no curso de
Mestrado/Doutorado, declaro, sob as penas da Lei, que a documentação e informações que apresento para
fins de comprovação são integralmente verídicas.
Recife, ___ de _________________ de 20__.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE/DEDICAÇÃO AO CURSO
Eu,

_______________________________________________________,

portador

do

RG

nº

_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________, inscrito no
Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2021.2, para preenchimento de vaga no curso de
Mestrado/Doutorado, declaro que irei dedicar 40 horas semanais ao curso ______________________, no
período matutino e vespertino.
Recife, ___ de _________________ de 20____.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Eu, ____________________________________________________________(nome completo), CPF nº
______.______.______-____, RG nº ________________, Órgão Expedidor nº ___________, residente na
Rua/Av./Praça _____________________________________________________________, nº _________,
Complemento __________________________, na cidade de __________________________, Estado de
______, solicito a dispensa de pagamento da taxa de inscrição para Processo Seletivo no curso de
____________________, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, no 2º semestre de 2021,
pelas razões a seguir expostas:
RAZÕES DO REQUERIMENTO
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Declaro, 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 dispensa da
taxa de inscrição.
Nestes termos, pede deferimento.
Recife, _____ de __________________ de 20___.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA RECURSO
Apresentação de recurso para qual etapa: 1. (
3. (

) Dispensa da taxa de Inscrição 2. (
) Currículo

NOME COMPLETO (OU NOME SOCIAL) DO(A) CANDIDATO(A):
______________________________________________________
Nível a que concorre
( ) Mestrado ( ) Doutorado

) Inscrição

CPF:
__________________________

E-mail(s)

Telefones:
Fixo: (___)__________________________

|Celular: (___)________________________________________

RAZÕES DO RECURSO
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Nestes termos, pede deferimento,
Recife, ___ de _________________ de 20___.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal
PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA:

Data:

Assinatura do(a) servidor(a):

ANEXO VIII
TERMO DE PRÉ-MATRÍCULA
Eu, _______________________________________________________, portador do RG nº
_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________,
aprovado/classificado no processo seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2021.2, publicado no B.O.
UFPE, para preenchimento de vaga no curso de Mestrado/Doutorado, manifesto o interesse em efetuar
matrícula, via SIGAA, no curso________________________, no período matutino e vespertino, conforme
calendário de matrícula divulgado pela PROPG.
Recife, ___ de _________________ de 20__.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO REGIMENTO/NORMAS DO PPGEQ-UFPE

Eu,_______________________________________________,
portador(a)
do
CPF
nº
_________________________, e do RG nº ____________________, expedido por _______/____, aluno(a)
regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE, no nível
______________________, ingresso no Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2021.2, declaro
ter conhecimento do REGIMENTO INTERNO e NORMAS em vigência do Programa e estar ciente das
obrigações e responsabilidades inerentes à qualidade de aluno, comprometendo-me a respeitá-las e cumprilas.
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Recife, ______ de ____________________ de 20_____.
________________________________________
Assinatura do Aluno

ANEXO X

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS A VAGAS
DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Eu,
_______________________________________________________________
,
CPF
Nº
__________________, portador(a) do RG Nº ______________________, declaro, para os devidos fins,
atender ao Edital Nº __________________ do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade
Federal de Pernambuco, no que se refere à reserva de vagas para candidatos(as) autodeclarados negros/as
(pretos/as ou pardos/as), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com
deficiência.
Declaro-me ____________________________ e 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”.

Recife, ______ de ____________________ de 20_____.

________________________________________
Assinatura conforme documento de identificação
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, INOVAÇÃO E CONSUMO
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado na reunião do Colegiado em 14/07/2021)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo (PPGIC), por meio do
Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), veiculado no endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php, e do Aviso veiculado no Diário Oficial da
União, torna público o presente Edital, contendo as normas do Concurso Público de Seleção e Admissão de
candidatos(as) ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo, Curso
de Mestrado — Ano Letivo 2022, com início no primeiro semestre.
1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 A inscrição do(a) candidato(a) no Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo
(PPGIC) implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, as quais
o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento.
1.2 Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa serão de responsabilidade total e
exclusiva do(a) candidato(a).
1.3 As inscrições estarão abertas no período de 09 de agosto a 10 de setembro de 2021.
1.4 Por causa da Pandemia do SARS-CoV-2 (Coronavírus), a inscrição será feita apenas de forma online,
com o envio dos documentos e preenchimento de requerimento de inscrição no Google Docs, conforme
cronograma
apresentado
neste
edital
(item
3.1),
pelo
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20OFOXFt3vUdBQB571eZbQBLEMTrfhsNuU37mtcg38hmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=4091718513415622487.
1.5 A Taxa de Inscrição de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) deverá ser paga por meio de depósito bancário
na Conta Única da União, no Banco do Brasil S.A., de acordo com as informações disponíveis na página
eletrônica da PROGEPE (www.ufpe.br/progepe) e no Anexo II deste edital.
1.5.1 Não será válida a inscrição cujo pagamento da Taxa de Inscrição não tenha sido realizado na forma
prevista no item 1.5.
1.6 De acordo com Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, a taxa de inscrição será
isenta para o(a) estudante regularmente matriculado(a) na UFPE que seja concluinte de curso de graduação,
servidor(a) ativo(a) e inativo(a) da UFPE (técnico-administrativo e docente) e professor(a) substituto(a) da
UFPE, devendo-se apresentar documento comprobatório do respectivo vínculo com a UFPE.
1.7 Candidatos(as) que estiverem inscritos(as) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo
Federal e forem integrantes de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderão
requerer isenção da taxa de inscrição.
a) No caso do item 1.7, os requerimentos serão apreciados e a decisão será comunicada ao(à)
candidato(a) em data anterior ao encerramento das inscrições, para o endereço eletrônico indicado
pelo(a) candidato(a);
b) Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(à) candidato(a),
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado
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à Coordenação do Programa. Caso o(a) candidato(a) decida efetuar o pagamento da taxa, deverá
respeitar a data final estabelecida no cronograma do edital.
1.7.1 O(A) candidato(a) é responsável pela veracidade das informações prestadas. A declaração falsa
sujeitará o(a) candidato(a) às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
Art. 10 do Decreto n° 83.936/79.
1.7.2 O requerimento de isenção de taxa de inscrição não implica formalização da inscrição no concurso,
mesmo no caso de deferimento do pedido. O(A) candidato(a) beneficiado(a) pela isenção da taxa de
inscrição deverá cumprir as obrigações contidas neste Edital, inclusive aquelas referentes à formalização da
inscrição no concurso.
1.7.3 Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão analisados pelo Colegiado do PPGIC a que se destina
a seleção e integrarão a publicação de que trata o item 1.6.
1.7.4 Indeferido o pedido de isenção, o(a) candidato(a) deverá comprovar à secretaria do programa, até o
prazo limite estabelecido no cronograma de seleção, o recolhimento da taxa a que se refere o item 1.5, sob
pena de cancelamento de sua inscrição.
1.8 Somente as inscrições que satisfaçam às exigências do item 2.1, a seguir, e dentro do prazo estabelecido
neste edital, serão homologadas pela Comissão de Seleção e Admissão, cuja decisão será publicada no site
do programa.
1.9 São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por
ele(a) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em hipótese
alguma ou a qualquer título.
2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
2.1 Documentação exigida para inscrição no processo de seleção para Mestrado:
a) Requerimento de inscrição preenchido, via formulário no Google
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20OFOXFt3vUdBQB571eZbQBLEMTrfhsNuU37mtcg38hmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=4091718513415622487;

Docs,

pelo

link

b) Anexar no próprio formulário de requerimento de inscrição no Google Docs (no campo apropriado):
1. 01 (uma) foto 3x4 digital, recente;
2. Cópias dos documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e
comprovação de quitação eleitoral emitida pelo TRE (http://www.tre-pe.jus.br/),
Comprovação de serviço militar ou reservista para candidatos do gênero masculino, ou
passaporte, no caso de candidato(a) estrangeiro(a);
3. Cópia do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecida pelo
MEC (cópia), ou declaração de previsão de conclusão, no caso de concluintes de graduação;
4. Cópia do Currículo Lattes e comprovações, conforme tabela de pontuação (Anexo I);
5. Cópia do Histórico escolar do Curso de Graduação reconhecido pelo MEC, especificando a
média geral obtida no Curso;
6. Cópia de Certificado e Histórico Escolar de Pós-Graduação, se for o caso;
7. Arquivo contendo a proposta de pesquisa de que trata o item 2.3 (em PDF);
8. Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme boleto
(ANEXO II), cujo pagamento pode ser efetivado por meio do endereço eletrônico
www.stn.fazenda.gov.br, sendo isento da taxa aqueles que estiverem de acordo com o item
1.7 deste Edital.
8.1) Os(As) candidatos(as) referidos(as) no item 1.6 devem apresentar documento
comprobatório do respectivo vínculo com a UFPE;
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8.2) Para os(as) candidatos(as) que forem solicitar isenção, conforme item 1.7,
além do Requerimento de Solicitação de Isenção de taxa de inscrição (ANEXO
IV), anexar também o comprovante de cadastramento no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (emitida pelo endereço eletrônico
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/) no mesmo arquivo em PDF;
9. Conforme RESOLUÇÃO Nº 17/2021, para o(a) candidato(a) que optar por concorrer às
vagas das ações afirmativas (pessoa negra, quilombola, cigana, indígena, trans e com
deficiência), anexar a autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas
(Anexo V);
9.1) Para o(a) candidato(a) com deficiência, anexar laudo emitido por médico
especialista na área da deficiência alegada que a comprove. As pessoas com
deficiência auditiva ou visual, deverão apresentar os seguintes documentos: I exame de audiometria para candidatos(as) com deficiência auditiva, realizado nos
últimos 6 (seis) meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações; II exame oftalmológico em que conste a acuidade visual, realizado nos últimos 6
(seis) meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações.
9.2) Para indígenas, quilombolas e ciganos(as), anexar declaração de pertencimento
grupal assinada por liderança local ou líderes e associações de tais grupos.
OBSERVAÇÃO 1: Os arquivos devem estar em formato PDF (de forma legível e editável) e
obedecer o limite máximo de 10MB.
2.1.1 No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação
ou da Modalidade Tecnológica obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do
Consulado do Brasil no país onde 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.
2.1.2 Cópia do histórico escolar de Curso de Graduação Plena ou da Modalidade Tecnológica, reconhecidos
pelo MEC, não substituirá o diploma.
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(a) coordenador(a) do curso. Em caso de classificação de
candidatos(as) que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega
de documento comprobatório de conclusão da graduação, até a data de realização da matrícula.
2.3 O Pré-projeto de Dissertação deve ser elaborado pelo(a) candidato(a) com a seguinte formatação: ter
entre 5 (mínimo) e 10 (máximo) páginas, espaçamento simples entre linhas, fonte Times New Roman,
tamanho 12 e conter:
1.
2.
3.

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
TÍTULO
INTRODUÇÃO
a. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
b. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
c. ORIGINALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO
4. REFERENCIAL TEÓRICO
5. PROPOSTA METODOLÓGICA
6. REFERÊNCIAS
OBSERVAÇÃO 2: Referências e citações devem seguir as normas da APA ou ABNT.
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OBSERVAÇÃO 3: Recomenda-se que os(as) candidatos(as) acessem o site do PPGIC
(https://www.ufpe.br/ppgic) para obter informações sobre as linhas de pesquisa e os currículos dos(as)
docentes. Essas informações devem ajudar na proposta do tema do projeto de pesquisa.
3 DO EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa,
formada por até 07 (cinco) membros, sendo um deles, necessariamente, o(a) Coordenador(a) do Programa.
Na execução de seus trabalhos, a mencionada Comissão poderá contar com a colaboração de integrantes do
corpo docente do Programa, a critério do(a) referido(a) Coordenador(a).
3.1 A Seleção para o Mestrado obedecerá à programação e etapas descritas no cronograma a seguir.
Etapas do Concurso ao Mestrado
Período de inscrição
Solicitação de Isenção
Homologação das Inscrições
Prazo Recursal da Homologação das Inscrições
Resultado do Recurso
Etapa 1 – Eliminatória
Avaliação de projetos
Divulgação do Resultado da Etapa 1
Prazo Recursal
Resultado do Recurso
Etapa 2 – Classificatória
Defesa de projeto e avaliação do currículo
Divulgação do Resultado da Etapa 2
Prazo Recursal
Resultado Recursal
Ações afirmativas
Período de envio de material para avaliação da veracidade da
autodeclaração para candidatos(as) negros(as) (pretos(as) e
pardos(as)) à PROPG
Comissão Heteroidentificação para candidatos(as)
autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as))
Resultado da Comissão de Heteroidentificação
Prazo Recursal para Comissão de Heteroidentificação
Resultado dos recursos a Comissão de Heteroidentificação
Divulgação do Resultado Final
Prazo Recursal
Resultado do Recurso
Pré-matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) e
classificados(as)
Divulgação da pré-matrícula
Divulgação dos eventuais remanejados
Matrícula dos(as) estudantes no SIGA
Previsão de início das aulas
Último remanejamento até o quinto dia útil após o início das aulas

Datas
09/08/2021 a 10/09/2021
11/08/2021 a 25/08/2021
14/09/2021
15 a 17/09/2021
21/09/2021
22/09/2021 a 07/10/2021
08/10/2021
13 a 15/10/2021
19/10/2021
20/10/2021 a 05/11/2021
12/11/2021
16 a 18/11/2021
22/11/2021
20/10/2021a 20/11/2021

20/10/2021 a 20/11/2021
23/11/2021
25/11/2021 a 27/11/2021
29/11/2021
13/12/2021
14, 15 e 16/12/2021
17/12/2021
01, 02, 03/02/2022
04/02/2022
08/02/2022
2022.1 Conforme calendário
sig@A/PROPG
2022 Conforme calendário
sig@A/PROPG
2022 Conforme calendário
sig@A/PROPG

3.2 O Processo Seletivo
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O processo Seletivo constará de duas etapas:
● Etapa 1: Eliminatória – Avaliação do Pré-Projeto de Dissertação (APPD);
● Etapa 2: Classificatória – Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação (DVPPD) e Avaliação de
Currículo Lattes (ACL).
3.2.1. Etapa1: Eliminatória
3.2.1.1 A etapa 1 consiste na Avaliação do Pré-Projeto de Dissertação (APPD) e constará de apreciação, feita
por banca examinadora, designada pela Comissão de Seleção e Admissão, composta por, pelo menos,
2(dois/duas) docentes, preferencialmente da Linha de Pesquisa específica a qual o(a) candidato(a) concorre
no Programa, de acordo com a indicação na Ficha de inscrição. Os(As) integrantes da banca examinadora
emitirão um parecer avaliativo com base nos critérios definidos em
3.2.1.2. Para a Avaliação do Pré-projeto de Dissertação serão considerados os seguintes critérios equitativos
e pesos equivalentes (peso 0,6):
a)
b)
c)
d)

Aderência do tema à Linha de Pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a) (20%);
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização (25%);
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (25%);
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (30%).

3.2.1.2.1. A nota da Avaliação do Pré-Projeto de Dissertação (APPD) será dada por: A*0,20 + B*0,25 +
C*0,25 + D*0,30
3.2.1.3 Ao final da Avaliação do Pré-projeto de Dissertação (APPD), em caráter reservado, a banca
examinadora emitirá um parecer avaliativo detalhado atribuindo uma nota final ao(à) candidato(a), no
intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com duas casas decimais.
3.2.1.4 A nota final da Avaliação do Pré-projeto de Dissertação (APPD) do(a) candidato(a) à vaga do
Mestrado será a média aritmética simples das notas dos membros da banca, sendo n o número de membros
na banca, com duas casas decimais.
N1 = (Nota avaliador(a) 1 + Nota Avaliador(a) 2 + ....+ Nota avaliador(a) n)
n
3.2.1.5 Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota igual ou superior a
7,00 (sete) nesse componente da Avaliação do Pré-Projeto de Dissertação (APPD).
3.2.1.6 O Pré-projeto de Dissertação tem caráter avaliativo para o processo de seleção, sendo possível sofrer
alterações durante o curso para o desenvolvimento da dissertação. O projeto de dissertação que o(a)
estudante desenvolverá durante o curso será decidido junto com o(a) orientador(a).
3.2.2. Etapa 2: Classificatória
3.2.2.1. A Etapa 2 consiste em duas avaliações: a) Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação (DVPPD) e
b) Avaliação do Currículo Lattes (ACL), ambas classificatórias.
3.2.2.2 Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação – DVPPD (peso 0):
3.2.2.2.1 Para a avaliação da Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação (DVPPD), os(as) candidatos(as)
serão arguidos(as) pelos membros da banca, designada pela Comissão de Seleção e Admissão, composta por,
pelo menos, 2(dois/duas) docentes.
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3.2.2.2.2 Apenas os(as) candidatos(as) aprovados(as) no componente APPD (nota 1) — ou seja, que
obtiveram nota igual ou maior que 7,00 (sete) – poderão participar da defesa virtual do pré-projeto de
dissertação.
3.2.2.2.3 Os(As) candidatos(as) deverão mostrar segurança e domínio do conteúdo apresentado.
3.2.2.2.4 As perguntas que serão feitas pelos membros da banca podem tratar de qualquer parte do préprojeto, no intuito de conseguir uma melhor compreensão da proposta de pesquisa.
3.2.2.2.5 As defesas serão realizadas virtualmente, com a preferência pelo uso da Plataforma meet do
Google, que é uma plataforma atualmente em uso pela UFPE.
3.2.2.2.6. Os(As) candidatos(as) terão até 15 minutos para apresentação e deverão utilizar slides para
apresentar o projeto no ambiente virtual. A secretaria entrará em contato, via e-mail disponibilizado na ficha
de inscrição, com os(as) candidatos(as) aprovados(as) na Etapa 1 (APPD), para informar detalhes sobre a
operacionalização das defesas.
3.2.2.2.7. O(A) candidato(a) será responsável por providenciar e realizar a conexão de internet na data e no
horário estabelecidos, sob pena de receber nota 0 (zero) nesta avaliação.
3.2.2.2.8 Os(As) candidatos(as) serão avaliados(as) na defesa do pré-projeto com base nos seguintes
critérios:
a)
b)
c)
d)

Domínio das teorias e conceito(s) relevantes para a temática de pesquisa (25%);
Conhecimento do método empregado no projeto (25%);
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (20%);
Clareza e coerência na apresentação do projeto e nas respostas e capacidade argumentativa (30%).

3.2.2.2.8.1. A Nota da Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação (DVPPD) será dada por: A*0,25 +
B*0,25 + C*0,20 + D*0,30
3.2.2.2.9 Ao final da Defesa Virtual do Pré-Projeto de Dissertação (DVPPD), em caráter reservado, os
membros da banca examinadora emitirão um parecer avaliativo detalhado atribuindo uma nota final ao(à)
candidato(a), no intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com duas casas decimais.
3.2.2.3. Avaliação do Currículo Lattes – ACL (peso 0):
3.2.2.3.1 A elaboração do currículo deve seguir a estrutura da tabela de pontuação, com todas as atividades
comprovadas. A ACL será realizada pela Comissão de Seleção e Avaliação apenas para os(as) candidatos(as)
que foram aprovados(as) no componente APPD, que terão nota atribuída com duas casas decimais.
3.2.2.3.2 Para fins de enquadramento da produção científica do(a) candidato(a) na área e/ou subárea do
concurso, quando aplicável, será utilizada a classificação estabelecida pelo Sistema Qualis, da CAPES,
vigente no momento de publicação deste edital, ou seja, coleta 2013-2016, na área de Administração,
Ciências contábeis e Turismo.
3.2.2.3.3 A nota do(a) candidato(a) será calculada a partir da soma da pontuação obtida em cada tópico do
Currículo Lattes, ponderadas pelos pesos de cada um dos cinco tópicos. A normalização da nota será feita
por linha.
3.2.2.3.4 Os critérios da análise do Currículo Lattes (ACL) do(a) candidato(a) são divididos em 05 itens
principais:
A – Titulação (peso 35%);
B – Experiência profissional (peso 10%);
C – Atividades de pesquisa (peso 20%);
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D – Produção acadêmica (peso 25%);
E – Atividades acadêmicas e de extensão (peso 10%).
A descrição de cada item e sua pontuação estão relatados no Anexo I – Tabela de Pontuação da Avaliação do
Currículo Lattes (ACL).
3.2.2.3.4.1 A nota da Avaliação do Currículo Lattes (ACL) será dada por: A*0,35 + B*0,10 + C*0,20 +
D*0,25 + E*0,1
3.2.2.3.4.2 No momento do preenchimento da ficha de inscrição será solicitado ao(à) candidato(a) a
autodeclaração dos itens listados no Anexo I, devidamente comprovados. Erros na autodeclaração
acarretarão a não pontuação no item. Considerar a produção de 2017 até o momento atual.
3.2.2.4. A nota final da etapa 2 (N2), com peso 0,4, será dada por:
N2 = (Nota DVPPD + Nota ACL)
2
3.2.3. A nota final (NF) do(a) candidato(a) ao Mestrado, com duas casas decimais, será computada pela
fórmula a seguir:
NF = 0,6*N1 + 0,4*N2
4 DO RESULTADO FINAL
4.1 O resultado final do Concurso Público de Seleção e Admissão — Ano Letivo 2021 — ao corpo discente
do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo, Curso de Mestrado, será divulgado,
observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
a) Ordem decrescente da nota final dos(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as), conforme
estabelecido por Linha de Pesquisa, de acordo com a indicação do(a) candidato(a) quando de sua
inscrição;
b) Em cada Linha de Pesquisa, em ordem decrescente da nota final dos(as) candidatos(as)
classificados(as), de acordo com a indicação do(a) candidato(a) quando da inscrição e o número de vagas
ofertadas por Linha de Pesquisa (ANEXO III).
4.2 Os resultados finais serão divulgados por cada Linha de Pesquisa e indicarão o(a) candidato(a)
aprovado(a) e classificado(a).
4.3 A critério da Comissão de Seleção e Admissão, candidatos(as) aprovados(as) mas não classificados(as)
em uma dada Linha de Pesquisa, poderão preencher vagas remanescentes em outra linha, considerados a
ordem de classificação dos(as) candidatos(as), o conteúdo dos pré-projetos e a disponibilidade de docentes
para a orientação.
4.4 O(A) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) deverá realizar a Pré-Matrícula nas datas programadas
para garantir o direito à sua vaga.
4.5 Eventuais empates serão resolvidos observando-se, sucessivamente:
I. Maior nota na Etapa 1 (N1);
II. Maior nota na Etapa 2 (N2);
III. Maior nota Final (NF);
IV. Maior idade.
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4.6 A divulgação do resultado de cada etapa e do Resultado Final será objeto de publicação na página do
PPGIC (https://www.ufpe.br/ppgic). O Resultado Final, após recurso, será publicado no Boletim Oficial da
UFPE.
5 DOS RECURSOS
5.1 Do resultado das etapas do processo seletivo do concurso caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, além da revisão do pré-projeto, com recurso direcionado à Comissão de
Seleção e Admissão, no prazo de até 03 (três) dias (conforme cronograma), para o endereço do programa
ppgic@ufpe.br, contendo documento assinado pelo(a) requerente e informando no corpo do texto o
conteúdo/etapa que se deseja implantar recurso.
5.2 É assegurado aos(as) candidatos(as) vistas dos espelhos de correção, durante o período de recurso a que
o espelho se refere. O pedido deve ser feito com a devida justificativa.
5.3 Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao(à) recorrente
dela participar, sob condição.
6 DAS VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 São fixadas em 23 (vinte e três) vagas para o Curso de Mestrado, de acordo com a distribuição
estabelecida por cada Linha de Pesquisa (ANEXO III), as quais serão preenchidas de acordo com o item 4.1,
não havendo obrigatoriedade de todas as vagas serem preenchidas.
6.2. A disponibilidade de vagas indica o limite máximo de candidatos(as) que um(a) professor(a)
orientador(a) pode recepcionar.
6.3 Trinta por cento (30%) das vagas ofertadas (8 vagas) serão reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as)
(pretos(as) e pardos(as)), quilombolas, ciganos(as), indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e
com deficiência, conforme política de ações afirmativas descritas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFPE no Artigo 5º da RESOLUÇÃO Nº 17/2021. Destas vagas, uma (1) obrigatoriamente é
reservada à pessoa com deficiência.
6.3.1 As oito(8) vagas destinadas às ações afirmativas estão divididas igualmente entre as duas linhas de
pesquisa do Programa.
6.3.2 O(a) candidato(a) que se encontrar em uma das categorias descritas no item 6.3 poderá, no ato da
inscrição, marcar a opção de concorrer às vagas de ação afirmativa, sendo classificado(a) no resultado final
do processo seletivo tanto em ampla concorrência quanto na classificação de vagas de ações afirmativas, mas
ocupando a vaga no programa proveniente desta última classificação.
6.3.2.1 As pessoas autodeclaradas negras ou pardas, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente
pela comissão de heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o critério fenotípico para a aferição
da condição declarada pelo(a) candidato(a).
6.3.3 Em caso de desistência de candidato(a) classificado(a) e aprovado(a) em vaga de ação afirmativa, ela
será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente aprovado(a), dentre os que concorreram à mesma
categoria de vaga.
6.3.4 Na hipótese de não haver candidatos(as) aprovados(as) para as vagas de ações afirmativas, as vagas
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência.
6.4. Havendo desistência de candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) até a data de encerramento da
matrícula, será convocado o(a) candidato(a) aprovado(a) e não classificado(a), obedecida a ordem de
classificação em cada linha.
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7 DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Devido ao período de pandemia da COVID-19 toda a comunicação será pelo e-mail do programa:
ppgic@ufpe.br. Os resultados dos componentes do concurso serão divulgados no sítio eletrônico do
Programa (www.ufpe.br/ppgic).
7.2 Reuniões de esclarecimento: serão divulgadas as datas destas reuniões no site e redes sociais do
programa, onde os(as) candidatos(as) poderão manifestar interesse em participar. Posteriormente, os(as)
candidatos(as) interessados(as) receberão, em seus respectivos e-mails, o link da reunião. Os(As)
Candidatos(as) deverão ler todo o edital antes da reunião.
7.3 As notas atribuídas aos(às) candidatos(as), nas duas etapas do concurso, serão fundamentadas por cada
membro da Banca ou da Comissão de Seleção e Admissão, se aplicável.
7.4 É consagrada a nota 7,00 (sete) como nota mínima para habilitação no Componente de caráter
eliminatório.
7.5 Este edital será publicado no Boletim Oficial da UFPE e tornado disponível no sítio eletrônico do
Programa (www.ufpe.br/ppgic).
7.6 A realização da inscrição implica a irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital.
7.7 Conforme Resolução nº 10/2008 do CCEPE, não será permitida matrícula concomitante em mais de um
Programa de Pós-Graduação stricto sensu da UFPE.
7.8 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
7.9 Os valores pagos pelos(as) candidatos(as) para inscrição do processo seletivo não serão devolvidos.
7.10. O(A) candidato(a) está ciente que o curso é presencial, diurno, realizado no formato remoto somente
enquanto durarem as restrições sanitárias devido ao Covid-19, podendo retornar ao presencial a qualquer
momento, sem aviso prévio.

ANEXO I – TABELA DE PONTUAÇÃO
ANEXO II - BOLETO BANCÁRIO - PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
ANEXO III - LINHAS DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
ANEXO IV - REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
ANEXO V - AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS

Marconi Freitas da Costa
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão,
Inovação e Consumo
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ANEXO I
Tabela de Pontuação da Avaliação do Currículo Lattes (ACL).
ITEM

Descrição do parâmetro de avaliação

A

Graduação em Administração
Graduação em Outras Áreas (pontua apenas uma
ocorrência)
Especialização (Lato Sensu)
Mestrado profissional ou acadêmico
Doutorado profissional ou acadêmico
Média do Histórico Escolar de Graduação
Proficiência em Língua Inglesa
(somente será computada esta pontuação para
testes de proficiência)

B

D*

30 pontos
20 pontos

Pontuação
Máxima no item
30

15 pontos por ocorrência
15 pontos por ocorrência
15 pontos por ocorrência
Média do histórico*2
Aproveitamento 70% a
100% = 20 pontos
Aproveitamento 69% a
50% = 10 pontos

10
10
10
20
20

10 ponto por ano
completo
5 ponto por ano
completo
5 ponto por ano
completo
5 ponto por ano
completo

40

Bolsa de projetos concluídos de Iniciação
Científica, Tecnológica ou Inovação
Participante como pesquisador(a) em projeto de
pesquisa aprovado por órgãos de fomento
Orientações de Trabalho Conclusão de Curso

30 pontos por ano
completo de projeto
10 pontos por ano
completo de projeto
2 pontos por orientação
defendida

60

Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional da área**
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional em outras áreas
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso internacional da área**
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso internacional em outras áreas
Publicação em revista nacional/internacional
Qualis A1 e A2
Publicação em revista nacional/internacional
Qualis B1 – B2 – B3
Publicação em revista nacional/internacional
Qualis B4 – B5
Publicação em revista nacional/internacional
Qualis C ou não inclusa no Qualis/CAPES
Publicação de Livros – Conselho/Comissão
Editorial – Circulação Nacional
Publicação de Capítulos de Livros –
Conselho/Comissão Editorial – Circulação

5,0 pontos por ocorrência

20

Professor(a) Universitário(a) na Área de
Administração
Professor(a) Universitário(a) em Outras Áreas
Professor(a)
de
Médio/Técnico/Fundamental
Outras Experiências Profissionais
administrativa (incluindo estágios)

C

Ponderação

Ensino
na

área

25
20
15

30
10

3,0 pontos por ocorrência
5,0 pontos por ocorrência
3,0 pontos por ocorrência
20 pontos por ocorrência

50

15 pontos por ocorrência
10 pontos por ocorrência
5 pontos por ocorrência
10 pontos por ocorrência

10

5 pontos por ocorrência

10
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Nacional
Prêmios Científicos
E

Monitoria de ensino de graduação.
Participação em Bancas Examinadoras de
Trabalho Conclusão de Curso
Comissão organizadora eventos acadêmicos
Participação em projeto de extensão registrado

5 pontos por ocorrência

10

20 pontos por semestre
completo
5 pontos por ocorrência

40

5 pontos por ocorrência
10 pontos por ano
completo

25
15
20

Observações:
*Qualis/CAPES vigente no momento de publicação deste edital é o 2013-2016 na área de
Administração, Ciências contábeis e Turismo.
**Para que os congressos da área de Administração sejam contabilizados, devem ser organizados por
algum Curso de graduação ou pós-graduação em Administração ou pela ANPAD.
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ANEXO II
BOLETO BANCÁRIO
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
a) www.stn.fazenda.gov.br.
1. Clicar no lado esquerdo da tela em ―siafi - sistema de administração financeira‖
2. Clicar no lado esquerdo da tela em ―Guia de recolhimento da União‖
3. Clicar no lado esquerdo da tela em ―impressão – GRU simples‖
4. PREENCHIMENTO CAMPOS (BARRAS AMARELAS) DO BOLETO
BANCÁRIO:
UNIDADE GESTORA = Código – 153098

Gestão15233

RECOLHIMENTO: Código 288322
NÚMERO DE REFERÊNCIA do Mestrado em Gestão, Inovação e Consumo
(CAA – Centro Acadêmico do Agreste) = 15309830331865 VALOR = R$
50,00
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CONTRIBUINTE DEPOSITANTE = preencher CPF e nome do
candidato
5. Clicar em emitir Boleto Bancário.
6. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
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ANEXO III
Área de Concentração: INOVAÇÃO, CULTURA E CONSUMO NA GESTÃO DE NEGÓCIOS
LOCAIS
CURSO DE MESTRADO
LINHAS DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

LINHA DE PESQUISA: INOVAÇÃO E CULTURA NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS LOCAIS
(12 vagas)
Charles Ulises de Montreuil Carmona – 1 vaga
Denise Clementino de Souza – 2 vagas
Elisabeth Cavalcante dos Santos – 1 vaga
José Lindenberg Julião Xavier Filho – 0 (Não vai selecionar)
Marcele Elise Fontana – 3 vagas
Nelson da Cruz Monteiro Fernandes – 1 vaga
Sueli Menelau de Novais – 2 vagas
Jaqueline Guimarães Santos – 2 vagas

LINHA DE PESQUISA: CONSUMO E MARKETING NOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
(11 vagas)
Anderson Tiago Peixoto Gonçalves – 3 vagas
Cristiane Salomé Ribeiro Costa – 1 vaga
Elielson Oliveira Damascena – 1 vaga
Flávia Zimmerle da Nóbrega Costa – 0 (Não vai selecionar)
Marconi Freitas da Costa – 1 vaga
Marianny Jessica de Brito Silva – 2 vagas
Rodrigo César Tavares Cavalcanti – 2 vagas
Karina da Silva Carvalho Mikosz – 1 vaga
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ANEXO IV
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(a) que esteja inscrito(a) 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 de 2007.
Nome Completo:
Nome Social:
Data
de
Nascimento:
____/____/_______
RG:
NIS*:

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão: __/__/____

Nome da Mãe:

Endereço:
Cidade:

Bairro:
CEP:

Telefone:

UF:
E-mail:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).

Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Gestão, Inovação e Consumo 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.

Caruaru, _____ de ______________ de 2021.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO V

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA
A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Eu, ______________________________________________________________________, CPF nº
________________________ , portador(a) do RG nº___________________, declaro, para os devidos
fins, atender ao Edital nº_____________, do Programa de Pós-graduação em Gestão, Inovação e
Consumo, 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(a) 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

Assinatura
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ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(Por área de concentração – Baseada na Resolução nº 19/2020 do CEPE/UFPE)
ENSINO DE GEOGRAFIA EM REDE – PROFGEO
PROGRAMA:
Programa em Rede/Associação:
Filosofia e Ciências Humanas
CENTRO:
NÍVEL:

REDE

Mestrado Profissional

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
1

ENSINO DE GEOGRAFIA

2
3
LINHAS DE PESQUISA (listar todas):
1

SABERES E CONHECIMENTOS DA GEOGRAFIA NO ESPAÇO ESCOLAR

2

FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA

3

AS LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
2021.1

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

TOTAL GERAL

8

24

8

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
CÓDIGO
GEP900

NOME
EPISTEMOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA

CARGA
HORÁRIA
60

GEP901

METODOLOGIAS DO ENSINO DA GEOGRAFIA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP898

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

0

0

Atividade

NÃO

GEP896
ATIVIDADE DE QUALIFICAÇÃO/PRÉ-BANCA DE MESTRADO
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

0

0

Atividade

NÃO

CÓDIGO
GEP895

NOME
ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

CARGA
0HORÁRIA

NÚMERO DE TIPO DE
COMPONENTE
CRÉDITOS
COMPONENTE
FLEXÍVEL
0
Atividade
SIM

GEP905

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP906

EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEITOS E PRINCÍPIOS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP907

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

60

4

Disciplina

NÃO

GEP908

60

4

Disciplina

NÃO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP910

FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA
OS CAMPOS DE PESQUISA EM GEOGRAFIA E SEUS LUGARES: (RE)LEITURAS DO
ESPAÇO SOCIALDE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS AO ENSINO DE
TECNOLOGIAS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP911

GEOGRAFIA
NOVAS
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP912

MÉTODOS DE PESQUISA APLICADOS AO ENSINO DE GEOGRAFIA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP913

REPRESENTAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP914

60

4

Disciplina

NÃO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP916

PERCURSO HISTÓRICO DA GEOGRAFIA ESCOLAR BRASILEIRA
ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE JOGOS E DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES EM
GEOGRAFIA
O TRABALHO DE CAMPO ENQUANTO PRÁTICA PEDAGÓGICA VERTICALIZADA À

60

4

Disciplina

NÃO

GEP917

ANÁLISE
AMBIENTAIS
O
ENSINODE
DESISTEMAS
GEOGRAFIA
E OS TEMAS TRANSVERSAIS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP918

METRÓPOLE, REGIÃO E NOVAS REGIONALIZAÇÕES

60

4

Disciplina

NÃO

GEP919

LINGUAGENS E EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP920

GEOICONOGRAFIA E MULTIMÍDIAS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP921

GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP922

60

4

Disciplina

NÃO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP924

GEOGRAFIA FÍSICA E ENSINO
GEODIVERSIDADE E ENSINO DE GEOGRAFIA: DIMENSÕES PEDAGÓGICAS,
IDENTIDADE E EGEOCONSERVAÇÃO
ESTRATÉGIAS
PRÁTICAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA FÍSICA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP925

ENSINO DE GEOGRAFIA E CURRÍCULO

60

4

Disciplina

NÃO

GEP926

ENSINO DAS TEMÁTICAS FÍSICO-NATURAIS NA GEOGRAFIA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP927

ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM GEOGRAFIA

60

4

Disciplina

NÃO

GEP928

SEMINÁRIO INTEGRADOR

60

4

Disciplina

NÃO

GEP929

SEMINÁRIO DE PROJETOS

60

4

Disciplina

NÃO

GEP909

GEP915

GEP923

OBSERVAÇÕES
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO MESTRADO PARA O DOUTORADO: [ ] SIM
PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA DISSERTAÇÃO/TESE:

[ ] SIM

[ ] NÃO

NÚMERO DE TIPO DE
COMPONENTE
FLEXÍVEL
4CRÉDITOS COMPONENTE
Disciplina
NÃO

[X] NÃO SE APLICA Quantidade:

[ X ] NÃO

até
dias
OUTRAS EXIGÊNCIAS: ALÉM DA DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS O DISCENTE TERÁ DE CURSAR AS DISCIPLINAS “GEP933 - SEMINÁRIO INTEGRADOR” E
“GEP934 SEMINÁRIO DE PROJETOS” CONFORME O REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA.
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.001875/2021-73
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 018/2021 – CTG/UFPE DE 10 DE AGOSTO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DA UFPE, AFONSO HENRIQUE
SOBREIRA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO:
– A deliberação do Conselho do CTG em sua 6ª (sexta) Reunião Ordinária, realizada em 03 de
Agosto de 2021;
RESOLVE:
Designar a Comissão Eleitoral, composta pela docente Núbia Chaves Guerra, SIAPE Nº 1465398, na
condição de Presidente; pelas servidoras Técnico-Administrativas Denise Souza Rodrigues da Silva, SIAPE
Nº 1134453 e Maria Lúcia Silva Pinho, SIAPE Nº 1134320; e pelas discentes Isabela Medeiros Chaves, CPF
Nº 114.844.964-77 e Juliana Araújo Vilas Boas, CPF Nº 442.506.218-39; que será responsável pelo processo
de escolha dos representantes servidores Técnico-Administrativos em Educação e Discentes junto ao
Conselho deste Centro Acadêmico, e da representação dos Discentes dos Cursos de Graduação do CTG junto
à Câmara Setorial de Extensão e Cultura.
AFONSO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR
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