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HOMOLOGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPE

O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS APROVOU Ad Referendum do
Conselho Departamental, no dia 12 de março de 2020, a COMISSÃO EXAMINADORA para o concurso
público aberto através do EDITAL Nº 89, de 22/11/2019, publicado no DOU Nº 228, de 26/11/2019,
conforme se apresenta a seguir:

EDITAL Nº 89/2019
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
ÁREA/ SUBÁREA DO CONCURSO: MODELAGEM MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO APLICADA E
CONTROLE DE PROCESSOS QUÍMICOS/ MÉTODOS NUMÉRICOS NA ENGENHARIA QUÍMICA
CLASSE: ADJUNTO A
REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DE
PROCESSO DE ABERTURA DO CONCURSO: 23076.046208/2019-13

MEMBROS TITULARES:
SÉRGIO LUCENA (UFPE) - Presidente,
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA (Professor Aposentado da UFRJ e Professor do Centro
Universitário SENAI CIMATEC)
MAURO ANTÔNIO DA SILVA SÁ RAVAGNANI (UEM)

MEMBROS SUPLENTES:
HUMBERTO DÓRIA SILVA (UFPE)
JORNANDES DIAS DA SILVA (UPE)

JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR
VICE-DIRETOR DE CENTRO
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HOMOLOGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPE

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO APROVOU Ad Referendum do Conselho
Departamental, no dia 18 de agosto de 2021, a nova composição da COMISSÃO EXAMINADORA para o
concurso público aberto através do EDITAL Nº 89, de 22/11/2019, publicado no DOU Nº 228, de
26/11/2019, conforme se apresenta a seguir, tornando nula anterior publicação no Boletim Oficial UFPE nº
15, de 11/02/2020:

EDITAL Nº 89/2019
DEPARTAMENTO DE ARTES
ÁREA/ SUBÁREA DO CONCURSO: ARTES VISUAIS/ TEORIA DA ARTES E PROCESSOS DE
CRIAÇÃO
CLASSE: ADJUNTO A
REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DE
PROCESSO DE ABERTURA DO CONCURSO: 23076.056134/2019-15

MEMBROS TITULARES:
LUCIANO VINHOSA SIMÃO (UFF)
ALINE NUNES DA ROSA (UFRGS)
FLORA ASSUMPÇÃO ROMANELLI (UNIVASF)

MEMBROS SUPLENTES:
ELTON BRUNO SOARES DE SIQUEIRA (UFPE)
FABIANA CRISTINA DA SILVA (UFRPE)

MURILO ARTUR ARAÚJO DA SILVEIRA
DIRETOR DE CENTRO
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HOMOLOGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPE

O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS APROVOU Ad Referendum do
Conselho Departamental, no dia 12 de março de 2020, a COMISSÃO EXAMINADORA para o concurso
público aberto através do EDITAL Nº 89, de 22/11/2019, publicado no DOU Nº 228, de 26/11/2019,
conforme se apresenta a seguir:

EDITAL Nº 89/2019
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
ÁREA/ SUBÁREA DO CONCURSO: ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICA/
PROCESSOS BIOQUÍMICOS
CLASSE: ADJUNTO A
REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DE
PROCESSO DE ABERTURA DO CONCURSO: 23076.046201/2019-93

MEMBROS TITULARES:
MARIA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ PALHA (UFPE) – PRESIDENTE
IRAPUAN OLIVEIRA PINHEIRO (UPE)
TATIANA SOUZA PORTO (UFRPE)

MEMBROS SUPLENTES:
ANA MARIA SOUTO MAIOR (UFPE)
ELIANA SETSUKO KAMIMURA (USP)

JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR
VICE-DIRETOR DE CENTRO
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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPE

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO APROVOU Ad Referendum do Conselho
Departamental, no dia 19 de agosto de 2021, a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES para o concurso
público aberto através do EDITAL Nº 89, de 22/11/2019, publicado no DOU Nº 228, de 26/11/2019,
conforme a seguir:

EDITAL Nº 89/2019
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
ÁREA/ SUBÁREA DO CONCURSO: INSTRUMENTO DE SOPRO/ TROMPETE - ARRANJO
CLASSE: ASSISTENTE A
REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DE
PROCESSO DE ABERTURA DO CONCURSO: 23076.031440/2019-49

INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1. RUDSON RICELEI LIMA DA SILVA
2. THIAGO SOUZA SILVEIRA
3. KLESLEY BUENO BRANDÃO
4. ÉRICO VERÍSSIMO CARVALHO DE OLIVEIRA
5. JEFFERSON ROBERTO ANASTÁCIO
MURILO ARTUR ARAUJO DA SILVEIRA
DIRETOR DE CENTRO
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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPE

O DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO APROVOU Ad Referendum do Conselho
Departamental, no dia 19 de agosto de 2021, a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES para o concurso
público aberto através do EDITAL Nº 89, de 22/11/2019, publicado no DOU Nº 228, de 26/11/2019,
conforme a seguir:

EDITAL Nº 89/2019
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
ÁREA/ SUBÁREA DO CONCURSO: MÚSICA E TECNOLOGIA/ EDUCAÇÃO MUSICAL
CLASSE: ADJUNTO A
REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DE
PROCESSO DE ABERTURA DO CONCURSO: 23076.022335/2019-19

INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FABIO WANDERLEY JANHAN SOUSA,
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
JOSÉ GUILHERME ALLEN LIMA
THAÍS FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS
MARCOS ANDRÉ MARTINS ARISTIDES
TÂNIA MELLO NEIVA
FLORA FERREIRA HOLDERBAUM

MURILO ARTUR ARAUJO DA SILVEIRA
DIRETOR DE CENTRO
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PORTARIA N.º 3184, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.
INSTITUI O SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir o Serviço Especial de Segurança da Superintendência de Segurança
Institucional, com competências no Art. 22 da PORTARIA NORMATIVA Nº 16, DE 21 DE
JULHO DE 2021.
Parágrafo Único. O Serviço Especial de Segurança é uma unidade de serviços de
informações e sindicância que atua de forma integrada e sistêmica junto com o Serviço de
Segurança Tecnológica e de Comunicação – SSTC.
Art. 2º Ficam designados para compor o referido Serviço Especial de Segurança, sob
Inspetoria ou coordenação do primeiro, os servidores abaixo indicados:
I. MARCOS WANDERLEY SOARES DA SILVA, SIAPE nº1132020;
II. EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO, SIAPE nº1132010;
III. ROGERIO CARLOS HOLDER, SIAPE nº1131868;
IV. ALDO SOARES FERNANDES, SIAPE nº 1132145;
V. CLAUDIO SOUZA BACELAR, SIAPE nº1132029;
VI. CRISTINA MARIA DE SALES, SIAPE nº 1131860;
VII. GENILDO CARDOSO DA SILVA, SIAPE nº 1132158;
VIII. GLEDSTON DE PAULA PRESBITERO, SIAPE nº1133849;
IX. IDALINO PEREIRA CALLADO, SIAPE nº1132161;
X. ISRAEL GONCALVES DA SILVA, SIAPE nº 1134394;
XI. IVANISE FRANCA GUIMARAES, SIAPE nº1131895;
XII. JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA, SIAPE nº 1132021;
XIII. JOSE SEVERINO LOURENCO FILHO, SIAPE nº1133888;
XIV. MOAB BARBOSA DE SANTANA, SIAPE nº 1131967;
XV. MOISES JOSÉ RIBEIRO, SIAPE nº1133857;
XVI. TAYGUARA MUNIZ DA SILVA, SIAPE nº1134025;
XVII. VALDIR DE CARVALHO PEREIRA, SIAPE nº 1131870;
Art. 3º Na condição de integrante do quadro de servidores do SERVIÇO ESPECIAL DE
SEGURANÇA - SES, da Superintendência de Segurança Institucional da UFPE, comprometem-se
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os designados a manter a confidencialidade de todas as informações pessoais de terceiros pela
equipe acessadas, respondendo solidária e individualmente por descaminhos de imagens, sons e/ou
quaisquer outros documentos sob sua guarda, proibindo-se publicação ou utilização fora do escopo
e finalidades jurídicas e institucionais.
Art. 4º Fica designado o Servidor EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO, SIAPE nº1132010
subinspetor responsável pela coordenação o controle e fluxo de processos no SIPAC e curadoria de
arquivos e documentos da referida unidade.
Art. 5º Fica designado o Servidor ROGERIO CARLOS HOLDER, SIAPE nº1131868,
subinspetor responsável pela coordenação do Serviço de Segurança Tecnológica e de Comunicação
– SSTC que responderá pela continuidade de forma ininterrupta do serviço, e demais competências
previstas no Art. 23 da PORTARIA NORMATIVA Nº 16, DE 21 DE JULHO DE 2021.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 09 de agosto de 2021.

Processo n.º 23076.065540/2021-55

ALFREDO MACEDO GOMES
PORTARIA N.º 3244, DE 19 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 o Grupo de Trabalho para
Regulamentação do teletrabalho (Instrução Normativa n. 65/2020) na UFPE:
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA, SIAPE 2068631
CYNARA BRITO MARIZ DE MORAES, SIAPE 2102972
DANIELLE FABIOLA DO NASCIMENTO, SIAPE 1650347
ELLEN VIANA VILAR, SIAPE 1688936
GERMANA BARROS RODRIGUES, SIAPE 1655409
JANSEN DODO DA SILVA CAMPOS, SIAPE 1733495
LUCIANA LAMKOWSKI MIGUEL, SIAPE 1960337
SUEYNE MACILA DE LIMA SOARES, SIAPE 1742735
Processo n.º 23076.067982/2021-81
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3185, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.
DISPENSA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Dispensar da Coordenação do Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica
dos Professores da UFPE - NUFOPE, a partir de 16 de julho de 2021, o servidor Edson Francisco
de Andrade, SIAPE n.º 2517180.
Processo nº 23076.059309/2021-94
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3215, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

DESIGNAÇÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados, enquanto representantes do Centro de
Informática/CIN no Conselho de Administração, da vaga de representante das chefias ou
coordenações das unidades acadêmicas de cada Centro Acadêmico (Art. 19, inciso VIII do Estatuto
da UFPE):
- Prof. Veronica Teichrieb (titular)
- Prof. Abel Guilhermino da Silva Filho (suplente)
Processo nº 23076.064732/2021-46

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3213, DE 18 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:
Delegar poderes à servidora KATHARINE GALDINO MAIA GOMES TURMINA,
SIAPE n.º 2085330, para realizar registro de diplomas da pós-graduação stricto sensu na PróReitoria de Pós-Graduação - PROPG.
Processo n.º 23076.068306/2021-63
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3214, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
Delega competência aos servidores relacionados e aos seus respectivos
substitutos para atuarem como Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, no
que se refere aos atos e fatos da gestão orçamentária e financeira dos recursos
alocados na Unidade Gestora Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (UG
153409).
O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas no
Inciso X, Art. 33 do Estatuto e Regimento da UFPE,
CONSIDERANDO a possibilidade de delegação de competência prevista nos artigos 11, 12 e 80,
do Decreto-Lei nº 200/1967;
RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência ao(a) servidor(a) Liliana Vieira de Barros, SIAPE N.º 2132526, CPF
377.821.184-68, para atuar como ordenador de despesas por delegação titular da Unidade Gestora
N.º 153409 – Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Art. 2º Delegar competência ao(a) servidor(a) Aldo Leite Ribeiro, SIAPE N.º 3011885, CPF
028.127.224-79, para atuar como gestor financeiro titular da Unidade Gestora N.º 153409 – PróReitoria de Gestão Administrativa.
Art. 3º Delegar competência ao(a) servidor(a) Clodomiro de Santana Filho, SIAPE N.º 1134709,
CPF 513.666.304-91, para atuar como gestor financeiro substituto da Unidade Gestora N.º 153409
– Pró-Reitoria de Gestão Administrativa.
Art. 4º Delegar competência ao(a) servidor(a) Diego Messias Santos Silva, SIAPE N.º 2179251,
CPF 057.353.284-25, para atuar como responsável pela nota de empenho titular da Unidade
Gestora N.º 153409 – Pró-Reitoria de Gestão Administrativa.
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Art. 5º Delegar competência ao(a) servidor(a) Patrícia Fernanda da Silva Trajano, SIAPE N.º
1960222, CPF 057.353.284-25, para atuar como responsável pela nota de empenho substituto(a)
da Unidade Gestora N.º 153409 – Pró-Reitoria de Gestão Administrativa.
Art. 6º São atribuições do Ordenador de Despesas praticar, no âmbito da Unidade Gestora na qual
foi delegada a competência, os seguintes atos relacionados à execução orçamentária e financeira:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

autorizar a realização de despesas no âmbito da Unidade Gestora;
autorizar e assinar nota de empenho, reforço e anulação e demais documentos hábeis do
SIAFI;
autorizar a concessão de suprimento de fundos, bem como aprovar a prestação de contas, nos
termos dos arts. 68 da Lei nº 4.320, de 1964, e 45 do Decreto nº 93.872, de 1986;
conferir e assinar diariamente o relatório de ordens bancárias emitidas e consolidadas pelo
SIAFI;
reconhecer despesas de exercícios anteriores;
autorizar glosas nos processos de pagamento de contratos, fornecimentos e serviços;
autorizar a inscrição, reinscrição e baixa de restos a pagar;

Art. 7º São atribuições do Gestor Financeiro:
I.
II.
III.
IV.

autorizar pagamentos;
analisar a consistência e responder pelos registros dos atos de gestão;
responder pela conformidade contábil;
conferir e assinar diariamente o relatório de ordens bancárias emitidas e consolidadas pelo
SIAFI.

Art. 8º Caberá ao ordenador de despesa e gestor financeiro na prática de seus atos, observar a
legislação aplicável e as normas em vigor.
Art. 9º O ordenador de despesa por delegação titular e o substituto serão inscritos no rol de
responsáveis, nos termos da Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União, para
fins de prestação de contas.
Art. 10. Fica vedado ao Ordenador de Despesas por delegação de competência, titular ou substituto,
subdelegar as competências conferidas por meio desta Portaria, exceto a de Responsável pela
Conformidade dos Registros de Gestão, e a de Responsável pela Conformidade Contábil, observada
a competência técnica exigida para esta última função.
Art. 11. Fica vedado ao Ordenador de Despesas por delegação de competência celebrar acordos,
convênios e instrumentos congêneres, inclusive termos aditivos.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Processo n.º 23076.056480/2021-41
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3245, DE 19 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 REGINALDO DIAS ALVES DA SILVA JÚNIOR,
matrícula SIAPE n.º 1764308, a conduzir veículo oficial a serviço da Superintendência de
Infraestrutura 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 23076.068569/2021-43
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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AUXÍLIO NATALIDADE
SIAPE
2425370
1783792
2184320
1184646
2246380
2991955

NOME DO SERVIDOR

FILHO (A)

DATA
NASC.
EDSON ALEIXO DA SILVA
LIANA MACIEL ALEIXO
12/07/2021
LILIANE FALCAO CABRAL
BENTO CABRAL LIRA
07/01/2021
BRUNA LORENA FRANCA DA GABRIELA FRANCA DA HORA 02/08/2021
HORA
COSTA
PABLO
FRANCISCO
DE JOAQUIM FERREIRA PORFIRIO 20/07/2021
ANDRADE PORFIRIO
DANILO AUGUSTO MENEZES MAITE CANDIDO CLEMENTE
06/03/2021
CLEMENTE
CYNTHIA MARIA BARBOZA RICARDO
AUGUSTO 16/07/2021
DO NASCIMENTO
NASCIMENTO BALTAR

REQUERIMENTO
584343
604854
603181
600496
596943
596459

PENSÃO ALIMENTÍCIA
Implantações
SIAPE
39587
1195775

SERVIDOR (A)/PENSIONISTA
SEVERINO LOPES DA SILVA

BENEFICIÁRIO (A)
MARLUCE
DE
ALEXANDRINO
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CARMI FERRAZ SANTOS
XAVIER

PROC. 23076.
SALES 058400/2021-96
066421/2021-33

PENSÃO ALIMENTÍCIA
Suspensões
SIAPE SERVIDOR (A)/PENSIONISTA
1544561 ROBERTA ALBUQUERQUE BENTO
FONTE
1133266 JUTAIR PEREIRA DA SILVA

BENEFICIÁRIO (A)
DA DIOGO TIAGO GUEDESSILVA
FONTE
MARIA VALDEREZ DE LIMA

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

PROC. 23076.
DA 66257/202196
063028/202176

20 DE AGOSTO DE 2021

12

PORTARIA Nº 63, DE 19 DE AGOSTO DE 2021
DESIGNAÇÃO COLETIVA
A DIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 4.376, de 28 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo indicados para compor a Equipe de Planejamento para contratação
de Serviços de requalificação das instalações elétricas e cabines de medição de energia, instalação de circuitos
alimentadores, instalação de gerador carenado e instalação de subestações aérea e abrigada em edificações da
UFPE nos níveis de baixa tensão e alta tensão, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de
acordo com as atribuições a estes conferidas no Documento de Formalização da Demanda, e no despacho da
Coordenação de Licitações, nos termos da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da
Economia:
- PAULO ALISON SOUSA PESSOA, SIAPE 1724595;
- EMMANUEL AIRES URQUIZA DE CARVALHO, SIAPE 3214155;
- ANNIE DANTAS BRAZ, SIAPE 1964814;
- ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA, SIAPE 1939336
(Processo n° 23076.065344/2021-12
Marília Batista de Lima Pequeno
Diretora de Licitações e Contratos
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
EDITAL DE SELEÇÃO 2022

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Comunicação torna público o presente edital (aprovado
em reunião do Colegiado, em 12/08/2021), a ser publicado no Boletim Oficial da UFPE e no endereço
eletrônico <http://www.ufpe.br/ppgcom>, com as normas do Processo Seletivo para Admissão ao corpo
discente do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPE, cursos de Mestrado e de Doutorado, no
ano letivo de 2022. Ficam instituídas duas Comissões de Seleção para o processo – uma para o Mestrado e
outra para o Doutorado –, que serão responsáveis pela coordenação das provas do concurso, pela
sistematização final das notas e classificação dos candidatos, bem como pela resolução de casos omissos no
presente edital.

1. INSCRIÇÃO
1.1) A inscrição para o processo seletivo é facultada aos(às) candidatos(as) graduados(as) em Comunicação
ou em áreas afins. Para o Curso de Mestrado exige-se graduação reconhecida pelo MEC na área do Programa
(Comunicação) ou áreas afins; e para o Curso de Doutorado, mestrado na área do Programa (Comunicação)
ou áreas afins, realizados em cursos reconhecidos pela CAPES/MEC;

1.2) A inscrição ocorrerá em duas etapas, exclusivamente por via digital:
1.2.1) Na primeira etapa, o(a) candidato(a) à vaga de mestrado deverá preencher o formulário digital
disponível no site do Programa (https://www.ufpe.br/ppgcom), em que serão anexados os seguintes
documentos:
a) Plano de estudos (obrigatório para as candidaturas ao Mestrado) ou Anteprojeto de Doutorado
(obrigatório para as candidaturas ao Doutorado) em versão digital (conforme item 3), convertido ao
formato PDF;
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$50,00, convertido ao formato PDF. O
pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário (ver instruções no Anexo 3), observando-se as
informações contidas nos itens 1.2.1.1 e 1.2.1.2 deste Edital;
c) Título de Eleitor; certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior
Eleitoral, TSE, ou no cartório eleitoral), convertidos ao formato PDF.
1.2.1.1) São isentos da taxa de inscrição: aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFPE, que comprove ser
concluinte de curso de graduação ou de mestrado; e Servidor ativo e inativo da UFPE (técnicoadministrativos e docentes) e professor substituto, conforme Res. 3/2016 do Conselho de Administração da
UFPE, bastando para isso comprovar seu vínculo com o envio de documentação nesta primeira etapa do ato
de inscrição (a comprovação deve ser feita até o último dia da inscrição, conforme calendário. O
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comprovante deverá ser enviado com os demais documentos relativos à inscrição no formulário destinado à
inscrição).
1.2.1.2) Candidato(a) inscrito(a) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
integrante de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 poderá requerer a dispensa do
pagamento da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme
modelo (Anexo 4). Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(à)
candidato(a), em dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito
suspensivo, endereçado à Comissão de Seleção, através do e-mail: secretaria.ppgcom@ufpe.br.
1.2.1.3) Para garantia de que o formulário foi corretamente enviado, pede-se que seja enviada uma cópia
simples do formulário respondido (sem anexos) para secretaria.ppgcom@ufpe.br.
1.2.2) Após a homologação das candidaturas, somente os(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa
do processo seletivo (triagem dos Planos de Estudo ou Anteprojeto – vide item 3.1 ou 4.1) deverão preencher
um segundo formulário virtual, a ser divulgado no site do programa, anexando os seguintes documentos:
a) Cópias digitalizadas de RG e CPF;
b) Cópias digitalizadas de diplomas de graduação reconhecidas pelo MEC e de Mestrado
reconhecido pela CAPES/MEC (quando for o caso) ou documento que ateste explicitamente a
conclusão do curso até a data da matrícula no Programa; os diplomas de graduação e Mestrado
obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação consular brasileira ou Apostila de
Haia, quando for o caso, excetuando-se os diplomas emitidos na França para os quais são
dispensadas tais exigências legais;
c) Cópia digitalizada do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado), e da
graduação e do Mestrado (para candidatos ao Doutorado);
d) Currículo da Plataforma Lattes completo, com foto, atualizado, em formato PDF. Não será
necessário anexar documentação comprobatória do currículo Lattes. Contudo, documentos
comprobatórios podem ser solicitados durante as etapas do certame, caso haja dúvidas ou
informações conflitantes declaradas. A impossibilidade de comprovação pode ser motivo de
desclassificação do(a) candidato(a) no processo seletivo.
e) Documentos obrigatórios a todos os candidatos optantes à Política de Ações Afirmativas, descritas
no item 6.6);
1.2.3) Como forma de garantia, pede-se que seja enviada uma cópia das respostas do formulário preenchido
(sem anexos) para o e-mail: secretaria.ppgcom@ufpe.br.

1.3) É de responsabilidade dos candidatos acompanhar o processo seletivo (inscrição, homologação e demais
etapas) através do site do PPGCOM/UFPE. O programa não se responsabiliza por e-mails e documentos não
recebidos.
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1.4) São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por
ele(a) fornecidas para a inscrição. Estas não poderão ser alteradas ou complementadas em nenhuma hipótese
ou a qualquer título.

1.5) Cada candidato(a) poderá se inscrever somente uma única vez.

1.6) 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, junto aos 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 para o semestre letivo 2022/1.

2. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O Concurso será organizado pela Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do Programa, formada por
três membros. Conforme subscrito ao final deste edital.

2.1. Do detalhamento das etapas da seleção de MESTRADO:
2.1.1. Calendário da Seleção do MESTRADO:
ETAPA
Inscrições (para Etapa 1) Exclusivamente por e-mail
Resultado da homologação das inscrições dos candidatos
Prazo recursal (dias úteis)

PERÍODO / DATA
20/09 a 04/10/2021
até 17h
11/10/2021
a partir das 17h
12 a 14/10/2021
até 14h
19 de outubro, a partir das 17h

Resposta dos recursos
Etapa 1 – Triagem dos Planos de Estudo

20 a 25/10/2021
25/10/2021
a partir das 17h
26 a 28/10/2021
até 14h

Resultado da Etapa 1
Prazo recursal da Etapa 1
Resposta dos recursos

03/11/2021, a partir das 17h
Envio de Documentação para Etapas seguintes.
Exclusivamente por formulário eletrônico
Resultado do envio da documentação dos candidatos
Prazo recursal

04/11/2021 a 08/11/2021
até 17h
10/11/2021
a partir das 17h
11 a 12/11/2021
até 14h
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Resposta dos recursos
16 de novembro, a partir das 17h
Divulgação de calendário de defesas orais (as defesas serão
realizadas via Google Meet em link a ser disponibilizado
para os candidatos na ocasião de divulgação do calendário)

17/11/2021
até 17h
22/11 a 26/11/2021
9h às 17h
26/11/2021
a partir das 17h
29 a 30/11/2021
até 14h

Etapa 2 – Defesa oral dos planos de estudo apresentados
Resultado da Etapa 2
Prazo recursal da Etapa 2
Resposta dos recursos

03/12/2021, a partir das 17h
Etapa 3 - Avaliação da trajetória acadêmica dos candidatos

06 a 08/12/2021
09/12/2021
a partir das 17h
10 a 13/12/2021
até 14h

Resultado da Etapa 3
Prazo recursal da Etapa 3
Resposta dos recursos

16/12/2021, a partir das 17h
Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de heteroidentificação
Prazo recursal para comissão heteroidentificação

16/12 a 18/12

20/12 a 22/12

23/12
27/12 a 29/12

Resultado Final

30/12

Prazo Recursal

03/01 a 05/01/2022

Resposta do Recurso

06/01/2022

2022.1
(Conforme o calendário SIGA A/ PROPG)
2022.1
Início das aulas
(Após a matrícula, conforme data a ser
definida e divulgada pelo PPGCOM)
Observação: Todos os resultados divulgados no site do PPGCOM <www.ufpe.br.ppgcom>, sempre a
partir das 17h da data de divulgação do resultado de cada etapa – podendo se antecipar a divulgação
quando possível.
Matrículas

2.2. Do detalhamento das etapas da seleção de DOUTORADO:
2.2.1 Calendário da Seleção do DOUTORADO:
ETAPA
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Inscrições (para Etapa 1) Exclusivamente por e-mail
Resultado da homologação das inscrições dos candidatos
Prazo recursal (dias úteis)

20/09 a 04/10/2021
até 17h
11/10/2021
a partir das 17h
12 a 14/10/2021
até 14h
19 de outubro, a partir das 17h

Resposta dos recursos
Etapa 1 – Triagem dos Anteprojetos

20 a 25/10/2021
25/10/2021
a partir das 17h
26 a 28/10/2021
até 14h

Resultado da Etapa 1
Prazo recursal da Etapa 1
Resposta dos recursos -

03/11/2021, a partir das 17h
Envio de Documentação para Etapas seguintes.
Exclusivamente por formulário eletrônico.
Resultado do envio da documentação dos candidatos
Prazo recursal

04/11/2021 a 08/11/2021
até 17h
10/11/2021
a partir das 17h
11 a 12/11/2021
até 14h

Resposta dos recursos
16 de novembro, a partir das 17h
Divulgação de calendário de defesas orais (as defesas serão
realizadas via Google Meet em link a ser disponibilizado
para os candidatos na ocasião de divulgação do calendário)

17/11/2021
até 17h
22/11 a 26/11/2021
9h às 17h
26/11/2021
a partir das 17h
29 a 30/11/2021
até 14h

Etapa 2 – Defesa oral dos Anteprojetos apresentados
Resultado da Etapa 2
Prazo recursal da Etapa 2
Resposta dos recursos

03/12/2021, a partir das 17h
Etapa 3 - Avaliação da trajetória acadêmica dos candidatos

06 a 08/12/2021
09/12/2021
a partir das 17h
10 a 13/12/2021
até 14h

Resultado da Etapa 3
Prazo recursal da Etapa 3
Resposta dos recursos

16/12/2021, a partir das 17h
Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de heteroidentificação
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Prazo recursal para comissão heteroidentificação

27/12 a 29/12

Resultado Final

30/12

Prazo Recursal

03/01 a 05/01/2022

Resposta do Recurso

06/01/2022

2022.1
(Conforme o calendário SIGA A/ PROPG)
2022.1
Início das aulas
(Após a matrícula, conforme data a ser
definida e divulgada pelo PPGCOM)
Observação: Todos os resultados divulgados no site do PPGCOM <www.ufpe.br.ppgcom>, sempre a
partir das 17h da data de divulgação do resultado de cada etapa – podendo se antecipar a divulgação
quando possível.
Matrículas

2.3 As etapas nos processos seletivos para mestrado e doutorado, bem como prazos e horários, estão
delimitadas no cronograma. O não-cumprimento de prazos e de horários implica na desclassificação do(a)
candidato(a).

3. DAS ETAPAS PARA O MESTRADO
O processo de seleção para o MESTRADO consistirá em três etapas e de um fator condicionante:
3.1. Etapa 1: Triagem dos Planos de Estudo – Etapa de caráter exclusivamente eliminatório, que consiste
na avaliação da proposta confrontada com a disponibilidade de vagas de orientação ofertadas pelos docentes
permanentes do Programa e com base em seus interesses de pesquisa. [peso: zero, nota mínima: 7,0];

3.1.1. A triagem dos Planos de Estudo será feita através da análise do plano apresentado, que deve seguir as
seguintes especificações: máximo, 5 (cinco) páginas (Fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5,
margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm), contendo:

a) Folha de rosto (que não conta como página) com o título, identificação da Linha de Pesquisa à qual o
estudo estará vinculado e palavras-chave (apresentar ao menos três palavras-chave que constem na
ementa da Linha de Pesquisa escolhida – vide Anexo 1). A folha de rosto, assim como todo o Plano não
deve conter qualquer identificação do(a) candidato(a), sob pena de desclassificação. O(a) candidato(a)
também não poderá indicar na folha de rosto, ou ao longo do Plano de Estudo, o nome do(a) orientador(a)
pretendido(a), sob pena de desclassificação;
b) Introdução: indicação do objeto de estudo, objetivos e justificativa. Por objeto de estudo entende-se o
recorte do corpus de pesquisa em sua interrelação com o problema de pesquisa proposto. Por objetivos,
entende-se aquilo que o candidato vislumbra ou pretende alcançar com a sua pesquisa. A justificativa deve
demonstrar a relevância do objeto de estudo, destacando-se sua vinculação à trajetória acadêmica do(a)
autor(a) e sua vinculação às Linhas de Pesquisa do PPGCOM/UFPE;
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c) Fundamentação: com a apresentação das principais referências teórico-metodológicas que configuram o
objeto de estudo apresentado no Plano de Estudo;
d) Objetivos: Indicar quais as intenções do Plano de Estudo;
e) Cronograma de atividades;
f) Referências bibliográficas: referências efetivamente usadas no Plano de Estudo.

3.1.2. Serão critérios para a triagem do Plano de Estudo:

a) Coerência e consistência teórico-conceitual do Plano (30%);
b) Indicação dos pressupostos de composição do corpus e da metodologia de pesquisa (10%);
c) Exequibilidade no prazo pretendido (máximo de 24 meses) (5%);
d) Adequação aos aspectos linguístico-formais de expressão e de organização textual (10%).
e) Adequação da proposta à área de concentração do Programa e à Linha de Pesquisa escolhida (25%);
f) Adequação da proposta aos projetos de pesquisa e aos grupos de pesquisa, cadastrados no CNPQ ,dos
docentes possíveis orientadores. (20%)
3.2 Etapa 2: Defesa oral do Plano de Estudo – Etapa de caráter classificatório, em que se averigua a
capacidade argumentativa do(a) candidato(a) acerca do plano de estudo proposto, assim como a consistência
de sua trajetória acadêmica e profissional, com base na análise da ficha de avaliação da trajetória acadêmica
previamente preenchida pelo candidato (vide anexo 5). Na ocasião da defesa oral do Plano de Estudo, o
candidato será arguido quanto ao seu domínio sobre o tema de seu plano, sendo estimulado a esclarecer
dúvidas sobre determinados aspectos pontuais e a aprofundar debates propostos pela temática apresentada,
bem como quanto à consistência de sua trajetória acadêmica. [peso: oito; nota mínima: sete].

3.2.1 São critérios para a avaliação da Defesa oral do Plano de Estudo
a) Domínio sobre o tema de seu plano de estudo, seus pressupostos teóricos e da bibliografia usada como
referencial, explicitando a aderência de sua proposta à linha de Pesquisa pretendida e aos interesses de
pesquisa de docentes possíveis orientadores (60%);
b) Capacidade argumentativa, levando-se em conta a qualidade das respostas, o desempenho oral, a clareza e
objetividade nas informações requisitadas pela banca (40%).
3.2.2 A arguição oral do(a) candidato(a) é pública. No entanto, é vedada a presença de candidatos
concorrentes. Excepcionalmente neste processo seletivo, os interessados em participarem da arguição
deverão pedir solicitação de acesso às salas do Google Meeting com antecedência, disponibilizando nome
completo, CPF e e-mail.
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3.3 Etapa 3: Avaliação da trajetória acadêmica do(a) candidato(a) será feita a partir da ficha de avaliação
da trajetória acadêmica (Anexo 5) previamente preenchida pelo candidato e enviada, juntamente com os
documentos comprobatórios solicitados, através de formulário online, conforme o calendário [peso: dois;
nota mínima: 7,0; classificatória]

4. DAS ETAPAS PARA O DOUTORADO
O processo de seleção para o DOUTORADO consistirá em duas etapas e um fator condicionante:

4.1 Etapa de caráter exclusivamente eliminatório, que consiste na avaliação da proposta confrontada com a
disponibilidade de vagas de orientação ofertadas pelos docentes permanentes do Programa e com base em
seus interesses de pesquisa. [peso: zero, nota mínima: 7,0];

4.1.1 A triagem dos Anteprojetos de Pesquisa será feita através da análise do projeto apresentado, que deve
seguir as seguintes especificações: máximo, 10 (dez) páginas (Fonte Times New Roman, corpo 12,
entrelinha 1,5, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm), contendo:

a) Folha de rosto (que não conta como página) com o título, identificação da Linha de Pesquisa à qual o
estudo estará vinculado e palavras-chave (apresentar ao menos três palavras-chave que constem na
ementa da Linha de Pesquisa escolhida – vide Anexo 1. (A não inclusão de 03 das palavras-chave que
constem na ementa da linha escolhida excluirá o anteprojeto da seleção). A folha de rosto, assim como todo
o Anteprojeto de Pesquisa não deve conter qualquer identificação do(a) candidato(a), sob pena de
desclassificação. O(a) candidato(a) também não poderá indicar na folha de rosto, ou ao longo do
Anteprojeto de Pesquisa, o nome do(a) orientador(a) pretendido(a), sob pena de desclassificação;
b) Introdução: indicação do objeto de estudo, do problema de pesquisa, objetivos e justificativa. Por objeto
de estudo entende-se o recorte do corpus de pesquisa em sua interrelação com o problema de pesquisa
proposto. Por objetivos, entende-se aquilo que o candidato vislumbra ou pretende alcançar com a sua
pesquisa. A justificativa deve demonstrar a relevância do objeto de estudo, destacando-se sua vinculação à
trajetória acadêmica do(a) autor(a) e sua vinculação às Linhas de Pesquisa do PPGCOM/UFPE;
c) Fundamentação: com a apresentação das principais referências teórico-metodológicas que configuram o
objeto de estudo apresentado no Anteprojeto de Pesquisa;
d) Objetivos: Indicar quais as intenções do Anteprojeto de pesquisa;
e) Cronograma;
f) Referências bibliográficas: referências efetivamente usadas no Anteprojeto de Pesquisa;

4.1.2 Serão critérios para a triagem do Anteprojeto de Pesquisa:

a) Coerência e consistência teórico-conceitual do Anteprojeto (30%);
b) Indicação dos pressupostos de composição do corpus e da metodologia de pesquisa (20%);
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c) Exequibilidade no prazo pretendido (máximo de 48 meses) (5%);
d) Adequação aos aspectos linguístico-formais de expressão e de organização textual (10%);
e) Adequação da proposta à área de concentração do Programa e à Linha de Pesquisa escolhida (25%);
f) Adequação da proposta aos projetos de pesquisa e aos grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ dos
docentes orientadores. (20%)

Para o doutorado, espera-se que o Anteprojeto de Pesquisa apresente proposição de investigação de caráter
original, tendo em vista o objeto a ser pesquisado e os procedimentos teórico-metodológicos requeridos, de
tal modo que o trabalho aponte em quais aspectos a investigação proposta poderá trazer contribuições
inovadoras para o campo investigado. Espera-se também o desenvolvimento de argumentos consistentes em
torno da composição do corpus, demonstrando consciência sobre as questões metodológicas e indicação de
cronograma detalhado das diferentes etapas da pesquisa, considerando-se sua realização no prazo máximo de
4 (quatro) anos.
4.2 Etapa 2: Defesa oral do Anteprojeto de Pesquisa – Etapa de caráter classificatório, em que se
averigua a capacidade argumentativa do(a) candidato(a) acerca do plano de estudo proposto, assim como a
consistência de sua trajetória acadêmica, com base na análise da ficha de avaliação da trajetória acadêmica
previamente preenchida pelo candidato. Na ocasião da defesa oral do Anteprojeto de Pesquisa, o candidato
será arguido quanto ao seu domínio sobre o tema de seu plano, sendo estimulado a esclarecer dúvidas sobre
determinados aspectos pontuais e a aprofundar debates propostos pela temática apresentada, bem como
quanto à consistência de sua trajetória acadêmica [peso: oito; nota mínima: sete].
4.2.1 São critérios para a avaliação da Defesa oral do Anteprojeto de Pesquisa
a explicitando a aderência de sua proposta à linha de Pesquisa pretendida e aos interesses de pesquisa de
docentes possíveis orientadores (60%);
b) Capacidade argumentativa, levando-se em conta a qualidade das respostas, o desempenho oral, a clareza e
objetividade nas informações requisitadas pela banca (40%).
4.2.2 A arguição oral do(a) candidato(a) é pública. No entanto, é vedada a presença de candidatos
concorrentes. Excepcionalmente neste processo seletivo, os interessados em participarem da arguição
deverão pedir solicitação de acesso às salas do Google Meeting com antecedência, disponibilizando nome
completo, CPF e e-mail.

4.3 Etapa 3: Avaliação da trajetória acadêmica do(a) candidato(a) será feita a partir da ficha de avaliação
da trajetória acadêmica (Anexo 6) previamente preenchida pelo candidato e enviada, juntamente com os
documentos comprobatórios solicitados, conforme o calendário [peso: dois; nota mínima: 7,0].

5. DOS RECURSOS
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5.1 Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso, de reavaliação, devidamente
fundamentado, para a Comissão de Seleção correspondente, no prazo do cronograma – vide o respectivo
calendário. Caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado. É assegurado aos
candidatos vistas do espelho de correção da prova/avaliação.

5.2 O recurso deverá ser apresentado por escrito, assinado pelo(a) requerente, digitalizado e enviado por email para <recursomestradoppgcom2022gmail.com> para candidatos(as) a candidatos(as) do mestrado e
<recursodoutoradoppgcom2022@gmail.com> para candidatos(as) ao doutorado. Não serão aceitos recursos
recebidos por outro meio, nem recebidos após o prazo recursal de cada etapa.

6. DAS VAGAS
6.1 O Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022 – ao corpo discente do Programa de Pósgraduação em Comunicação dispõe de um máximo de 22 (vinte e duas) vagas para o Mestrado e de 21 (vinte
e uma) vagas para o Doutorado. O total de vagas será preenchido somente caso haja candidatos aprovados
em número suficiente para tanto. 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 para o curso de Mestrado será de até 22 (vinte e dois), distribuídas nas duas Linhas
de Pesquisa conforme quadro abaixo, não havendo obrigação de preenchimento de todas as vagas.
LINHAS DE PESQUISA

VAGAS MESTRADO 2022

1 – MÍDIA, LINGUAGENS E PROCESSOS SOCIOPOLÍTICOS

13 (treze)

2 – ESTÉTICA E CULTURAS DA IMAGEM E DO SOM

09 (nove)

6.3 O número de vagas para o curso de Doutorado será de até 2 (vinte e um), distribuídas nas duas Linhas de
Pesquisa conforme quadro abaixo, não havendo obrigação de preenchimento de todas as vagas.
LINHAS DE PESQUISA

VAGAS DOUTORADO 2022

1 – MÍDIA, LINGUAGENS E PROCESSOS SOCIOPOLÍTICOS

11 (onze)

2 – ESTÉTICA E CULTURAS DA IMAGEM E DO SOM

10 (dez)

6.4 Na página on-line do PPGCOM – <www.ufpe.br/ppgcom> - consta a descrição de cada uma das Linhas
de Pesquisa, com as respectivas temáticas de pesquisa dos orientadores.
6.5 O preenchimento das vagas obedecerá aos interesses das Linhas de Pesquisa, à disponibilidade de vagas
dos professores orientadores e à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Processo de Seleção.
6.6 São reservadas 30% das vagas para candidatos (as) que optarem por concorrer às vagas destinadas às
políticas de ação afirmativa (PAA) destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
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indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis), sendo uma das vagas reservadas, obrigatoriamente, a
pessoas com deficiência.
6.6.1 Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência poderão, no ato de inscrição, fazer a
opção por concorrer às vagas de ações afirmativas, sendo classificados(as) no resultado final do processo
seletivo tanto em ampla concorrência quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
6.6.2 Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado em
vaga de ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e
aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.6.3 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.
6.6.4 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.
6.7 Em cumprimento à Resolução 1/2011, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CCEPE, será disponibilizada para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), desde
que obtenham aprovação no processo seletivo, uma vaga adicional para o Mestrado e uma vaga adicional
para Doutorado em relação ao número de vagas anteriormente indicadas.
6.8 O Programa de Pós-Graduação em Comunicação reserva-se o direito de não preencher o total de vagas
previsto.

7. DAS NOTAS E DOS PESOS
7.1 Para candidatos(as) ao Mestrado, a média final será calculada pela média das notas das etapas,
considerando-se os pesos de cada uma [(nota etapa 2 x 8) + (nota etapa 3 x 2)/ 10].
Nota Mínima por Etapa e para Aprovação Final: 7,0 (sete)
7.2) Para candidatos(as) ao Doutorado, a média final será calculada pela média das notas das etapas,
considerando-se os pesos de cada uma [(nota etapa 2 x 8) + (nota etapa 3 x 2)/ 10].
Nota Mínima por Etapa e para Aprovação Final: 7,0 (sete)

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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8.1 Excepcionalmente neste ano, em função da pandemia do COVID-19 não será aplicada prova de línguas
durante o processo seletivo. A realização da prova ou apresentação de certificado (conforme discriminado a
seguir) será considerada como exigência do programa para a qualificação do aluno cuja entrada ocorreu na
presente seleção. Isto é, uma vez ingresso, o aluno não poderá agendar a qualificação da dissertação ou tese
sem antes realizar a prova de línguas (a ser agendada posteriormente pelo programa, no mês de janeiro) ou
apresentar certificado equivalente.
8.1.1 Após a aprovação, para que o candidato esteja apto à qualificação será exigida a
realização de:
Prova de Idioma (Inglês) – Terá duração máxima de 2 (duas) horas, em que o(a) candidato(a) precisará
demonstrar conhecimento do idioma inglês. Constará da elaboração de uma versão em português de um ou
mais textos em língua inglesa. A versão pode ser uma tradução literal ou livre, obedecendo critérios para
tradução de textos científicos. Será permitida a consulta a dicionários trazidos pelo(a) próprio(a)
candidato(a), excetuando-se aqueles que funcionam por meio de dispositivos eletrônicos. Estão
dispensados(as) desta prova candidatos(as) que apresentarem, no ato da matrícula, pedido de dispensa da
prova em carta assinada pelo(a) candidato(a) e trazendo em anexo cópia de certificado de aprovação em
exame de proficiência (TOEFL, IELTS ou equivalente) realizado nos últimos três anos. Considera-se
dispensado no exame de proficiência, candidatos(as) que obtiverem as seguintes pontuações: TOEFL - IBT
(0 a 120) - 60 pontos; TOEFL - ITP Level 1 (310 a 677) - 400 pontos; MTELP (0 a 100) – 50 pontos; IELTS
(1 a 9) - 5 pontos; Cambridge English: First (FCE): B2. Candidatos(as) aprovados(as) em exames de
proficiência em processos seletivos para Pós-graduação nos últimos três anos também estão dispensados da
Prova de Idioma (inglês) comprovando através de documentação da Secretaria do Programa de Pósgraduação em que prestou o exame a nota obtida.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1 O edital será objeto de publicação no Boletim oficial da UFPE e divulgado no site:
<www.ufpe.br/ppgcom>.
9.2 Será garantida a não identificação do(a) candidato(a) no Plano de Estudos (para candidaturas ao
Mestrado) ou Anteprojeto de Pesquisa (para candidaturas ao Doutorado). O arquivo enviado não deve
constar de nenhum tipo de identificação, nem no corpo do texto nem em propriedades do arquivo.

10. DOS CASOS OMISSOS
As Comissões Gerais de Seleção são responsáveis pela resolução de casos não previstos no presente edital,
não cabendo recursos posteriores.
Colegiado do PPGCOM/UFPE – APROVA O EDITAL
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Recife, 12 de agosto de 2021
Nina Velasco e Cruz
Coordenadora do PPGCOM/UFPE
Comissão de Seleção 2022 – Mestrado
Profa. Dra. Nina Velasco e Cruz
Profa. Dra. Izabela Domingues da Silva
Profa. Carolina Dantas de Figueiredo
Prof. Dr. Laécio Rodrigues (Suplente)
Comissão de Seleção 2022 – Doutorado
Profa. Dra. Angela Freire Prysthon
Profa. Dra. Isaltina Mello Gomes
Prof. Eduardo Duarte da Silva
Profa. Giovana Mesquita
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ANEXOS DESTE EDITAL:
ANEXO 1 - Linhas de Pesquisa e Palavras-chave
ANEXO 2 - Emissão do boleto bancário
ANEXO 3 - Requerimento para isenção da taxa de inscrição
ANEXO 4 – Ficha de autodeclaração e opção por reserva de vaga
ANEXO 5 – Ficha de avaliação da trajetória acadêmica
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ANEXO 1
Seleção 2022 – PPGCOM/UFPE
LINHAS DE PESQUISA E PALAVRAS-CHAVE
LINHA 1 – MÍDIA, LINGUAGENS E PROCESSOS SOCIOPOLÍTICOS
Ementa: A linha ocupa-se de problematizações de linguagem, produções e processos midiáticos e suas
implicações sociopolíticas, práticas profissionais e relações de poder na Comunicação, com ênfase em: ética,
democracia e direitos humanos, ideologia e representações, consumo, interações, estratégias narrativas e
discursivas, reconfigurações de formatos e tecnologias.

Palavras-chave da Linha 1 (mestrado): teoria ator-rede; redes sociais digitais; movimentos sociais;
neoliberalismo; sofrimento; morte; audiência; newsmaking; comunicação pública; jornalismo; narrativas
midiáticas; comunicação política; comunicação, saúde e meio ambiente; divulgação científica; comunicação
pública da ciência; publicidade e controle; consumo; ativismo; jornalismo digital; design da informação;
visualização de dados; conteúdo de marca; publicidade social; narrativas de consumo; comunicação e
interculturalidade; cidadania; diversidade.
Palavras-chave Linha 1 (doutorado): teoria ator-rede; redes sociais digitais; movimentos sociais;
audiência; newsmaking; comunicação pública; jornalismo; narrativas midiáticas; comunicação política;
comunicação, saúde e meio ambiente; divulgação científica; comunicação pública da ciência; consumo;
jornalismo digital; design da informação; visualização de dados; conteúdo de marca; publicidade social;
narrativas de consumo; religião; consumo; publicidade e propaganda.
LINHA 2 – ESTÉTICA E CULTURAS DA IMAGEM E DO SOM
Ementa: A linha pesquisa os fenômenos estéticos como marcas das produções culturais que se manifestam
sobretudo através da imagem e do som. Nesse sentido, a ênfase recai sobre a manifestação das subjetividades
e percepções dos elementos sensíveis que aqui denominamos estéticos, explorando seus repertórios de
análise crítica e de memória, de produção de sentidos históricos e posicionamentos políticos. A estética é
aqui compreendida tanto em sua constituição teórico-filosófica quanto em termos de práticas e expressões de
grupos sociais, através da reflexão que indica peculiaridades culturais e especificidades históricas de sua
presença.

Palavras-chave da Linha 2 (mestrado): poéticas e políticas do visível; espaço e imagem; estéticas
pós/de/anti-coloniais; experiência estética; cultura visual; imaginário; categorizações musicais ; ambientação
musical; música online; fotografia contemporânea; fotografia; imagem digital; documentário; cinema e
escritas de si; cinema, história e memória; imagens técnicas; cinema e arte; temporalidades da imagem; som
e audiovisual; gêneros cinematográficos; estilo e tecnologia no audiovisual; música pop; performance;
cultura pop.
Palavras-chave da Linha 2 (doutorado): poéticas e políticas do visível; espaço e imagem; estéticas
pós/de/anti-coloniais; experiência estética; cultura visual; imaginário; categorizações musicais; ambientação
musical; música online; documentário; cinema e escritas de si; cinema, história e memória; imagens técnicas;
cinema e arte; temporalidades da imagem; som e audiovisual; gêneros cinematográficos; estilo e tecnologia
no audiovisual; música pop; performance; cultura pop.
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ANEXO 2
Seleção 2022 – PPGCOM/UFPE
EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO (GRU) PARA PAGAMENTO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO 2022 – PPGCOM/UFPE:

1. Acessar na internet: http://www.stn.fazenda.gov.br
2. Clicar, no lado esquerdo da tela, em Guia de Recolhimento da União;
3. Clicar, no lado esquerdo da tela, em Impressão – GRU Simples;
5. Preenchimento dos campos:
Unidade gestora: 153098
Gestão: 15233
Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)
Número de referência da Pós-Graduação em Comunicação: 15309830330015
Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais) - Conforme resolução do Conselho Universitário
Competência e vencimento: Não informar
Contribuinte depositante: preencher com o CPF e o nome do candidato
6. Clicar em Emitir GRU e imprimir;
7. Pagar boleto em qualquer agência do Banco do Brasil.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ANEXO 3
Seleção 2022 – PPGCOM/UFPE
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu (nome ou nome social), ____________________________________________, portador da
Identidade Nº. ___________________ e do CPF Nº. ___________________, venho por meio deste, requerer
à Comissão de Seleção isenção da taxa de inscrição deste certame, visto que me enquadro na seguinte
condição apresentada no item 1.2.1 deste edital:
( )

Inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal;

( )

Integrante de família de baixa renda.
Assim, juntando documentação comprobatória exigida e de plena ciência das implicações legais

civis e criminais que uma falsa declaração originaria, peço deferimento.

Recife, ____ de _____________ de 20__.

__________________________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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ANEXO 4
Seleção 2022 – PPGCOM/UFPE
FICHA DE AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO POR RESERVA DE VAGA

Eu (nome ou nome social), _______________________________________, portador(a) da Identidade Nº.
___________________ e do CPF Nº. _____________________, inscrito(a) no processo seletivo da
Universidade Federal de Pernambuco para ingresso no Curso de Pós-Graduação em Comunicação,
__________________ (mestrado ou doutorado), declaro para o fim específico de atender ao edital que sou
____________________ .

Declaro estar ciente de que, se for verificada a não veracidade de quaisquer informações prestadas nesta
autodeclaração, estarei sujeito(a), a qualquer tempo, às penalidades legais previstas nos seguintes
documentos: Decreto-Lei Nº 2848/19401 e Regimento Geral da UFPE.

Recife, _____ de ____________________ de 20__.

____________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO 5
Seleção 2022 – PPGCOM/UFPE
FICHA DE AVALIACÃO DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA
A etapa de Avaliação Curricular constará no envio deste Formulário Síntese de Atividades Acadêmicas
preenchido pelo candidato, conforme solicita o edital. O não-preenchimento do Formulário Síntese de
Atividades Acadêmicas implica em desclassificação do certame. A ausência de comprovação de itens do
Formulário, quando solicitada pela banca, implicará na perda de pontuação referente a cada item. Na
eventual dúvida sobre a pertinência das comprovações, cabe à comissão de seleção deliberar, munida de
justificativa, sobre as pontuações nos itens.
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1. MESTRADO
1.1 tabela de pontuação mestrado
Atividades Acadêmicas

Pontuação por atividade

(Marcar um X nos parênteses abaixo para
cada atividade comprovada. A realização de
cada atividade, indicada pela marcação de
um X corresponde à pontuação por atividade
ao lado)
1. ( ) Diploma ou certificado de conclusão
de graduação
2. ( ) Experiência em docência em ensino
superior
(Comprovação mínima de um semestre com
certificado da IES)
3. ( ) Publicação em periódico
(Comprovação de um artigo publicado em
revista com Qualis-Capes)
4. ( ) Pesquisa (PIBIC)
(Comprovação de um semestre realizando
PIBIC com certificado da IES)
5. ( ) Extensão
(Comprovação de mínimo de um semestre
como integrante de projeto de extensão,
monitor em eventos científicos, de extensão,
tutor de minicursos e de atividades
comrpbatórias extensionistas)
6. ( ) Monitoria
(Comprovação de um semestre de atividade
de Programa de Monitoria em IES com
comprovação da instituição)
7. ( ) Experiência profissional - incluindo
experiência em docência de ensinos
fundamental e médio
(Comprovação de um semestre de vínculo
empregatício em atividade na Área de
Comunicação ou mesmo tempo de
experiência em docência de ensinos
fundamental e médio com comprovação da
instituição)
8. ( ) Especialização na área do Programa
ou Afins
(Certificado de conclusão do curso de
Especialização – Pós-graduação latu sensu)
9. ( ) Publicação em Anais
(Comprovação de paper publicado em anais
de congressos científicos)
TOTAL

Pontuação
Autoatribuída
(Preenchimento
obrigatório pelo candidato
de acordo com os
documentos
comprobatórios enviados)

7,0
0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

10
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2. DOUTORADO

2.1 Tabela de pontuação doutorado
Atividades Acadêmicas

Pontuação por atividade

(Marcar um X nos parênteses abaixo para cada
atividade comprovada. A realização de cada
atividade, indicada pela marcação de um X
corresponde à pontuação por atividade ao
lado)
1. ( ) Diploma ou certificado de conclusão do
mestrado
2. ( ) Experiência em docência em ensino
superior
(Comprovação mínima de um semestre com
certificado da IES)
3. ( ) Publicação em periódico
(Comprovação de um artigo publicado em
revista com Qualis-Capes)
4. ( ) Pesquisa (PIBIC)
(Comprovação de um semestre realizando
PIBIC com certificado da IES)
5. ( ) Extensão
(Comprovação de mínimo de um semestre
como integrante de projeto de extensão,
monitor em eventos científicos, de extensão,
tutor de minicursos e de atividades
comrpbatórias extensionistas)
6. ( ) Monitoria
(Comprovação de um semestre de atividade de
Programa de Monitoria em IES com
comprovação da instituição)
7. ( ) Experiência profissional - incluindo
experiência em docência de ensinos
fundamental e médio
(Comprovação de um semestre de vínculo
empregatício em atividade na Área de
Comunicação ou mesmo tempo de experiência
em docência de ensinos fundamental e médio
com comprovação da instituição)
8. ( ) Especialização na área do Programa ou
Afins
(Certificado de conclusão do curso de
Especialização – Pós-graduação latu sensu)
9. ( ) Publicação em Anais
(Comprovação de paper publicado em anais de
congressos científicos)
TOTAL

Pontuação Autoatribuída
(Preenchimento obrigatório
pelo candidato de acordo
com os documentos
comprobatórios enviados)

7,0
0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado em 05/08/2021)
EDITAL SELEÇÃO 2022
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC), da
Universidade Federal de Pernambuco torna público no Boletim Oficial da UFPE, por meio do endereço
eletrônico http://www.ufpe.br/ppgedumatec, e do aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão - Ano Letivo 2022 – ao corpo discente do Programa de PósGraduação em Educação Matemática e Tecnológica, Curso de Mestrado.
1.Inscrição

1.1 - Poderão candidatar-se portadores de diploma ou certificado de conclusão de cursos de graduação plena
reconhecidos pelo Ministério da Educação.
1.2- A inscrição realizar-se-á através do endereço eletrônico http://atelierdigitas.net/EDUMATEC/selecao2022,
entre os dias 01/09/2021 e 30/09/2021.
1.3- São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
1.4 - As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas pela
Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa.
2. Documentação para a inscrição: todos os documentos, com exceção da ficha de inscrição, devem ser
escaneados e inseridos na plataforma deste processo seletivo (link constante no item 1.2):
2.1 - Documentação exigível para inscrição no processo seletivo ao curso de Mestrado:
a) Ficha de inscrição preenchida diretamente na plataforma;
b) Cópia de RG e de CPF ou do passaporte, no caso de estrangeiro;
c) Cópia do diploma de Graduação ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecido pelo
MEC ou, no caso de estrangeiros, ver item 2.2. No caso de inscrição ao processo seletivo de concluinte de Curso
de Graduação, o candidato deverá anexar a declaração de provável concluinte, atualizada ou dentro da validade,
expedida pela coordenação do curso, informando a data prevista para a conclusão com data máxima, a qual
deverá ocorrer até a data de realização da matrícula do primeiro semestre letivo de 2022.
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), realizado através de boleto
(Anexo I). Não serão aceitos agendamentos de pagamento ou depósito em envelope. Isenção da taxa será
concedida a:
▪

Aluno regularmente matriculado na UFPE, o candidato deverá anexar documento da secretaria do curso
que comprove ser concluinte de graduação.

▪

Servidor ativo e inativo da UFPE (técnico-administrativo e docente) e professor substituto, conforme
Resolução 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE, o candidato deverá anexar documento de
vínculo.

▪

Candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, o candidato deverá anexar documento do
cadastro único emitido pelo Governo Federal.

e) Comprovante de residência recente em nome do candidato (não será aceito comprovante de residência em
nome de outra pessoa) ou declaração de residência (Anexo III).
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f) Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (obtida no site do TSE ou no cartório eleitoral).
g) Vagas de ações afirmativas:
▪

As vagas de ações afirmativas estão sendo ofertadas de acordo com a Resolução no 17/2021 –
CEPE/UFPE, podendo concorrer a elas: pessoas negras (pretas ou pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência. Respeitado o limite de 30%, a
divisão de vagas será proporcional à quantidade de vagas de cada linha de pesquisa, sendo
obrigatoriamente uma dessas vagas destinadas à pessoa com deficiência.

▪

Cabe ao candidato, obrigatoriamente no ato de inscrição, anexar documento comprobatório, de acordo
com o Capitulo 1 da Resolução no 17/2021, disponível em

▪

https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/Res+17.2021+CEPE+-+Acoes+Afirmativas++com+anexo.pdf/.
As pessoas autodeclaradas negras passarão obrigatoriamente pela comissão de heteroidentificação da
UFPE que utilizará exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da condição declarada pelo(a)
candidato(a).

▪

▪

Será excluída(o) do processo seletivo a(o) candidata(o) cuja autodeclaração for considerada falsa,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

▪

É obrigatório também no ato da inscrição, a assinatura do termo constante no Anexo IV, pelos
candidatos que se autodeclararem pessoas negras (pretas ou pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência .

h) Curriculum Vitae
i) Documentação comprobatória do Curriculum Vitae deve estar organizada na mesma sequência da Ficha de
pontuação da análise de Curriculum Vitae (item 3.3.1).
▪

para projetos de extensão e pesquisa acadêmica, deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado
contendo o nome da instituição, o período de realização e a função do candidato no projeto.

▪

para participação em grupos de pesquisa com registro no CNPq, deverá ser anexada cópia do espelho
atualizado do grupo de pesquisa, com a data de início das atividades no grupo, ou declaração do
professor líder do grupo de pesquisa, com identificação da filiação institucional e assinatura.

▪

para cursos de atualização com carga-horária mínima de 20 horas, deverá ser anexada cópia da
declaração ou certificado com a carga-horária do curso.

▪

para participação em Eventos Científicos (congressos, palestras, seminários etc.), deverá ser anexada
cópia do Certificado com o nome do candidato, nome do evento, data de realização e carga-horária.

▪

para doc ncia, deverá ser anexada cópia de declaração com o nome da instituição, nome do candidato,
função e tempo de atividade. Extrato de tempo de serviço na função docente, contracheques, contrato de
trabalho que apresente de forma clara o tempo de serviço total na função docente.

▪

para Tutoria em curso de A , deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado com o nome e
função do candidato, nome do curso, modalidade, nome das disciplinas ministradas, período de
realização e respectiva carga-horária.

▪

para outras atividades ligadas
área de Educação, como coordenação pedagógica, assessoria,
coordenação em EAD, etc., deverá ser anexada cópia da declaração da instituição com o nome de
candidato, função exercida, carga-horária e tempo na função.
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▪

para participação em organização de eventos acadêmicos de âmbito nacional ou internacional, deverá ser
anexada cópia do Certificado do evento especificando, a abrangência do evento (nacional ou
internacional), função do candidato na organização, local e data de realização e carga-horária do evento.

▪

para cursos, minicursos e oficinas ministradas (no mínimo 20 horas) ou para realização de palestras,
seminários, participação em mesa redonda etc., deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado,
instituição promotora, nome do candidato, nome do curso, minicurso ou oficina ministrada, cagahorária, local e data de realização.

▪

para parecerista de periódico/evento nacional ou internacional, deverá ser anexada cópia da declaração
dos editores do periódico ou organizadores do evento com o nome do candidato, função de parecerista
explicitada no texto, data do evento ou período.

▪

para orientação de TCC e monografia, deverá ser anexada cópia da declaração da instituição com o
nome do candidato, nome do aluno orientado, nome do curso, título do trabalho e data.

▪

para participação em bancas examinadoras de graduação ou especialização, deverá ser anexada cópia da
declaração da instituição com o nome do aluno, nome e nível do curso, composição da banca e data de
realização.

▪

para artigos publicados em revistas online, deverá ser feita cópia da tela da publicação evidenciando o
link do veículo de publicação com a identificação de volume e ano; cópia do sumário contendo a
indicação do artigo; e cópia da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores e extrato de
classificação do periódico no Qualis Periódico (2016/2020), na área de Ensino.

▪

para artigos publicados em revistas impressas, deverá ser feita cópia da ficha catalográfica com
indicação de editora, local e do ano da publicação; do sumário contendo a indicação do artigo; do corpo
editorial; e da primeira página dos mesmos, com os nomes dos autores e extrato de classificação do
periódico no Qualis Periódico (2016/2020), na área de Ensino.

▪

para capítulos de livros online, deverá ser feita cópia da tela da publicação evidenciando o link do
veículo de publicação com a identificação de volume e ano; cópia do sumário contendo a indicação do
artigo; e cópia da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores.

▪

para capítulos de livros publicados em livros impressos, deverá ser feita cópia da ficha catalográfica
com indicação de editora, local e do ano da publicação; do sumário contendo a indicação do artigo; do
corpo editorial; e da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores.

▪

para trabalhos publicados em anais de eventos, deverá ser feita cópia da página do evento com indicação
do local e ano de publicação; ISSN; folha do sumário com o nome do artigo; primeira página do artigo
com o nome dos autores.

j) Pré-projeto de pesquisa, em formato PDF, com o mínimo de 07 (sete) e o máximo de 10 (dez) páginas
incluindo os elementos pré-textuais. O Pré-projeto deverá conter: tema, justificativa, revisão da literatura,
objetivos, metodologia e referências bibliográficas, conforme as normas da ABNT.
2.2 - No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, o diploma do Curso de Graduação obtido
no estrangeiro deverá ser apresentado 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.
2.2.1 - 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 atualizada ou dentro da validade, com a data prevista para
conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de
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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;
3. Exame de Seleção e Admissão
O processo seletivo será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, formada por nove professores
indicados pelo Colegiado do Programa. Em cada etapa da seleção, o candidato será avaliado por, pelo menos,
dois avaliadores designados pela Comissão de Seleção e Admissão, sendo sempre professores do Programa. O
processo seletivo constará de três etapas: etapa 1 - análise do pré-projeto de pesquisa; etapa 2 – defesa do préprojeto de pesquisa; etapa 3 - avaliação do Curriculum Vitae e prova de idioma estrangeiro (Língua Inglesa). O
cronograma do processo seletivo é detalhado a seguir:
Etapas

Datas

Horários

Inscrições

01/09/2021 a
30/09/2021

-----

Divulgação da homologação das inscrições

04/10/2021

18h

05 a 07/10/2021

Até as 18h do dia 07/10, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

07/10 a 18/10/2021

-----

18/10/2021

18h

Prazo recursal relativo ao resultado da Etapa 1

19 a 21/10/2021

Até as 18h do dia 21/10, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Etapa 2 – Defesa do pré-projeto de pesquisa

21 a 29/10/2021

Realizado via Google Meet (o
horário será divulgado na
página do Programa)

01/11/2021

18h

Prazo recursal relativo ao resultado da Etapa 2

01 a 03/11/2021

Até as 18h do dia 03/11, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Etapa 3A – Avaliação do Curriculum Vitae

22 a 30/11/2021

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

Sessão de Treinamento e Orientação para prova
de idioma

23/11/2021

14h

Etapa 3B - Prova de idioma estrangeiro
(Língua Inglesa)

24/11/2021

14h (é obrigatório entrar no link
30 minutos antes desse horário)

Resultado da Etapa 3

26/11/2011

18h

Prazo recursal relativo ao
homologação das inscrições

resultado

da

Etapa 1 –Análise do projeto de pesquisa
Resultado da Etapa 1

Resultado da Etapa 2
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Prazo recursal da Etapa 3

Período para envio de material para avaliação
da veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos), quilombolas, ciganos, indígenas
Validação
da
Comissão
Heteroidentificação
para
autodeclarados negros (pretos e
pardos)

de
candidatos

Resultado da Comissão de Heteroidentificação

29/11 a 01/12/2021

Até as 18h do dia 01/12, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

26/11/2021 a
29/11/2021

……………

30/11 a 06/12/2021

…………….

07/12/2021

18h

08 a 10/12/2021

Até as 18h do dia 10/12, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

14/12/2021

18h

15 a 17/12/2021

Até as 18h do dia 17/12, por
meio de formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Prazo recursal para Comissão Heteroidentificação

Resultado Final
Prazo recursal do Resultado Final

Matrícula

2022.1(Conforme calendário definido pelo SIGA “A”PROPG)

Início das Aulas

2022.1 (Conforme calendário definido pelo curso)
Após matrícula

3.1 - Etapa 1 - Análise do projeto de pesquisa
3.1.1 - A etapa 1 tem caráter eliminatório e peso 3 (três).
3.1.2 – Inicialmente será realizada a análise da aderência do projeto às linhas de pesquisas apresentadas no
Anexo II. Os projetos que tiverem aderência serão analisados segundo os itens relacionados, com os respectivos
pesos. Essa fase tem caráter eliminatório.

Indicadores

Peso

Justificativa do candidato sobre a pertinência do projeto junto ao Programa

1

Apresentação de revisão da literatura consistente, composta dos principais estudos da
área, articulando-os de forma crítica e inserindo produções do Programa, quando for o
caso.

2
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Apresentação de objetivos (geral e específicos), com clara articulação entre eles.

1,5

Apresentação de uma metodologia possível de ser desenvolvida durante o curso, com
discriminação de etapas de coleta e análise de dados, que seja coerente com os objetivos

2

Coerência interna do projeto

1,5

Textualização que demonstre clareza, consistência, fluência, coesão, coerência e
competências quanto à grafia das palavras, ao uso de sinais gráficos, à pontuação e às
concordâncias

1

Proposta de pesquisa inovadora que tenha uma revisão da literatura recente (últimos 5
anos)

1

3.1.3 – Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
3.2– Etapa 2- Defesa do pré-projeto de pesquisa
3.2.1 - A defesa do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, com peso 03 (tr s), consistirá em exposição
oral pelo candidato do seu pré-projeto de pesquisa, sem o uso de projeção de slides ou qualquer outro recurso de
apresentação, com duração de até 10 (dez) minutos. Em seguida, a Comissão Examinadora, designada pela
Comissão de Seleção e Admissão, fará a arguição, por até 10 (dez) minutos. Após a arguição, o candidato terá́
até 10 (dez) minutos para as respostas. A sessão será gravada na plataforma Google Meet.
3.2.2 - A defesa do pré-projeto de pesquisa será feita em Língua Portuguesa.
3.2.3 - Caberá́ ao candidato a providência dos meios computacionais e de conexão com a Internet para a
realização da defesa no local onde residir. Os candidatos receberão os links para a sessão de defesa na
plataforma Google Meet até uma hora antes do horário agendado. A defesa será agendada para ocorrer no
período relativo à defesa de pré-projeto de pesquisa, conforme o calendário.
3.2.4 - A pontuação desta etapa será de zero a 10. Os critérios para defesa do pré-projeto de pesquisa serão
calculados segundo os seguintes itens, com os respectivos percentuais:
Domínio do objeto, justificativa e problematização presentes no pré-projeto

70%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

30%

3.2.5 - Etapa 4 - Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete).
3.3 - Etapa 3A - Avaliação do Curriculum Vitae
3.3.1 - A avaliação do Curriculum Vitae, de caráter classificatório, com peso 02 (dois), obedecerá
pontuação a seguir, na qual serão consideradas formações, experiências e produções.

1. Formação acadêmica e continuada (peso 3)
Especialização Lato sensu concluída

tabela de

Pontuação

Unidade

Pont.
Máxima

20

Curso

20
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isciplinas de Pós-Graduação Stricto Sensu

10

Disciplina

20

Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica
(Pibic), Pibid, Iniciação Tecnológica, Residência Pedagógica
etc.

10

Participação em grupos de pesquisa registrado no CNPq

3

Semestre

15

Participação em atividades de extensão e monitoria

5

Semestre

20

Cursos de aperfeiçoamento ou atualização com carga-horária
mínima de 20 horas

3

Curso

18

Ano

Total até

2. Experiência profissional, acadêmica e técnica (peso 4)

20

100

Pontuação

Unidade

Pont. Máxima

Docência

5

Semestre

50

Tutoria em curso de EAD

3

Semestre

15

Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório, PIBID ou
Residência Pedagógica na Educação Básica

2

Semestre

10

Outras atividades ligadas
área de Educação Escolar,
como: coordenação pedagógica, gestão, assessoria etc.

4

Ano

20

Cursos, minicursos e oficinas ministradas (no mínimo 20
horas)

3

20 horas

18

Apresentação de trabalhos em Evento Científico

3

Trabalho

30

Realização de palestras e mesa redonda em eventos
científicos de âmbito nacional ou internacional.

3

Participação

15

Participação em bancas examinadoras de graduação ou
especialização

4

Banca

20

Orientação de TCC e monografia

3

Trabalho
Orientado

15

Total até

100

Pontuação

Unida
de

Pont.
Máxima

Artigos publicados (ou aceitos para publicação) em periódicos

40

Artigo

80

Artigo completo (+ de seis páginas) publicado em anais de
eventos

20

Artigo

80

Resumo expandido (até 6 páginas) publicado

10

Resum
o

40

3. Produção bibliográfica e técnica (peso 3)
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Livro publicado em editora com distribuição nacional ou
internacional com avaliação de pares

60

Livro

60

Capítulo de livro em editora com distribuição nacional ou
internacional com avaliação de pares

40

Objeto

60

Desenvolvimento de protótipo tecnológico, software, material
didático ou livro didático publicado

20

Objeto

80

Total até

100

3.3.2 - A nota da avaliação do Curriculum Vitae é obtida pela soma da pontuação, calculada de acordo com a
tabela, dividida por 10.
3.4 - Etapa 3B - Prova de Idioma Estrangeiro (Língua Inglesa).
3.4.1 - A prova de Língua Inglesa será de caráter classificatório, com peso 02 (dois), de múltipla escolha, sendo
atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10 (dez).
3.4.2 - A prova de Língua Inglesa será realizada remotamente, em plataforma própria, auxiliada por
videoconferência, gravada, aplicada e supervisionada pela Coordenação de Línguas e Interculturalidade
(CLING), da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
3.4.3 - É de total responsabilidade do candidato a sua participação na reunião de preparação (Sessão de
Treinamento e Orientação), o uso correto das ferramentas e as condições necessárias para realização do exame.
3.4.4 - Na prova de Língua Inglesa, são critérios para a avaliação: o conhecimento em Língua Inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em Língua Inglesa.
Conhecimento em Língua Inglesa e a compreensão e interpretação de texto
científico redigido em Língua Inglesa.

100%

3.4.5 - Todas as informações sobre prova de proficiência, emissão de certificados e outras informações devem
ser consultadas junto a CLING-DRI nos emails apoio.cling@ufpe.br e/ou proficiencia@ufpe.br
3.4.6 - Durante a realização do exame, é vetado o uso de dicionários físicos ou online, bem como quaisquer
livros ou materiais diversos.
3.4.7 - Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em Língua Inglesa listados abaixo,
ficarão isentos de realizar a Prova de Língua Inglesa. A comprovação de proficiência em Língua Inglesa deverá
ser enviada juntamente com a documentação para inscrição. Para efeito de pontuação final dos certificados
acima, os candidatos devem recorrer ao anexo IV deste Edital.
a) TEAP (com classificação igual ou superior a B1) – realizado nos últimos 2 anos;
b) TOEFL-ITP – realizado nos últimos 2 anos.
c) TOEFL-iBT – realizado nos últimos 3 anos.
d) IELTS – realizado nos últimos 3 anos.
e) Academic English Reading Test - Proficiência CLING-DRI-UFPE realizada nos últimos 12 meses.
3.4.8 - A organização e logística da Prova de Língua Inglesa são de inteira responsabilidade da CLING-DRI,
sendo as datas e/ou horários constantes neste Cronograma.
3.4.9 - Os candidatos devem estar atentos a tais comunicados enviados por e-mail, disponibilizando
integralmente todos os dias e horários previamente sinalizados nesse cronograma.
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3.4.10 - A presença na Sessão de Orientação e Treinamento é opcional, embora recomendável.
3.4.11 - É de total responsabilidade dos candidatos ausentes à Sessão de Orientação e Treinamento o
conhecimento adequado para uso das plataformas e seus sistemas, não podendo alegar desconhecimento e/ou
solicitar explicações sobre o tema, no dia da prova.
3.4.12 - As informações sobre links, plataformas, acessos, uso de webcam e demais regras serão repassadas na
Sessão de Treinamento e Orientação, bem como encaminhadas detalhadamente por e-mail.
3.4.13 - Faltando 15 minutos para início do certame, o acesso às plataformas e sala de videoconferência é
fechado, vetando qualquer acesso a partir desse horário.
3.5 - O quadro a seguir sintetiza o caráter e o peso das etapas deste processo seletivo:
Etapas

Caráter

Peso

Etapa 1 - Análise do pré-projeto de pesquisa

Eliminatória

3,0

Etapa 2 – Defesa do pré-projeto de pesquisa

Eliminatória

3,0

Etapa 3A - Avaliação do Curriculum Vitae

Classificatória

2,0

Etapa 3B – Prova de idioma

Classificatória

2,0

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média final, calculada pela média ponderada das notas
atribuídas nas etapas, segundo os respectivos pesos. Serão classificados os candidatos aprovados, em ordem
decrescente e obedecido o número de vagas por linha de pesquisa.
4.2 - A nota mínima para a aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete) como média final.
4.3 - Eventuais empates serão resolvidos pela avaliação do Curriculum Vitae.
4.4 - O resultado final, conforme ao número de vagas estabelecido neste edital, será́ objeto de publicação no
Boletim Oficial
da Universidade
Federal
de
Pernambuco
e
disponibilizado
no site
http://www.ufpe.br/ppgedumatec/.
5. Vagas e classificação
5.1 – Estão disponíveis 29 (vinte e nove) vagas no Curso de Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica
no ano letivo 2022, sendo distribuídas da seguinte forma:
Linha de Pesquisa

Total de vagas

Vagas ações afirmativas

Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática

10

03

Didática da Matemática

06

02

Educação Tecnológica

13

04

5.2 - As vagas disponíveis serão preenchidas pelos candidatos que reúnam os requisitos necessários, aqui
dispostos, sendo cabível o não preenchimento de todas as vagas ao final do processo.
5.3 - Será destinada uma vaga adicional ao total de vagas indicadas no item 5.1 para servidores da UFPE
aprovados no processo seletivo, conforme Resolução1/2011 do CCEPE.
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5.4 - Os candidatos inscritos e aprovados em ações afirmativas, com coeficiente maior ou igual à menor nota da
ampla concorrência, respeitando a classificação, serão aprovados em ampla concorrência.
5.5 - Em caso de não preenchimento das vagas em ações afirmativas, respeitando a classificação do resultado, as
vagas remanescentes poderão ser remanejadas para a ampla concorrência.
5.6 - Havendo desist ncia ou não confirmação de interesse em matrícula 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. Recursos
6.1 - Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Coordenador do Programa que ouvirá a Comissão de Seleção e Admissão, no
prazo estipulado no calendário deste edital. É assegurado aos candidatos vistas do espelho de correção da
prova/avaliação.
6.2 - O recurso deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico para cada etapa, com link disponível
na página do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, conforme calendário deste
Edital.
6.3 - Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
7. Das disposições gerais
7.1 - O presente edital será publicado no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco e divulgado
por meio dos endereços eletrônicos http://www.propesq.ufpe.br e http://www.ufpe.br/ppgedumatec.
7.2 - Para solicitar informações, os candidatos podem encaminhar e-mail para selecao.edumatec@ufpe.br
7.3 - O resultado final do processo seletivo será divulgado em ordem de classificação, do maior resultado para o
menor.
7.4 - Ao fazer a inscrição, o candidato declara estar ciente e concordar com todas as normas do Concurso
Público de Seleção e Admissão ao curso de mestrado, ano letivo 2022.
7.5 - A plataforma de inscrição permite que o candidato visualize os documentos anexados no sistema, mas, ao
finalizar a inscrição na plataforma, não será possível adicionar ou editar qualquer documento.
7.6 - No ato de confirmação de matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar os originais da
documentação encaminhada no ato da inscrição, incluindo Diploma de Graduação ou solicitação de Diploma de
Graduação ou declaração de conclusão, expedida pela coordenação do curso informando que todos os requisitos
para a solicitação de diploma de grau foram cumpridos; Cópia de RG e CPF ou do passaporte, no caso de
estrangeiro; título de eleitor com prova de quitação, para candidato brasileiro; comprovante de serviço militar ou
reservista para candidatos brasileiros do sexo masculino, sob pena de perda do direito vaga.
7.7- Os candidatos aprovados farão a matrícula segundo o calendário deste Programa de Pós-Graduação para o
primeiro semestre letivo de 2022
7.8 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 10 de agosto de 2021
Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica- UFPE
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ANEXOS INCLUSOS NO DOC ABAIXO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

BOLETO PARA PAGAMENTO
DESCRIÇÃO DAS TEMÁTICAS INVESTIGADAS EM CADA UMA DAS LINHAS DE PESQUISA
DO EDUMATEC
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
TABELA DE EQUIVALÊNCIA
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ANEXO I - BOLETO DE PAGAMENTO

Passos para emissão de GRU, para pagamento de inscrição para processo seletivo
Faz-se necessário acessar o endereço: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Preenchimento dos campos:
Unidade Gestora (UG) código: 153098
Gestão: Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Universidade Federal de Pernambuco

Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)
Clique em avançar.
Número de referência será 15309830330625
Valor Total: R$50,00
Preencha os demais campos obrigatórios e selecione a opção de geração desejada.
Clique em Emitir GRU Pagável no Banco do Brasil

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

45

ANEXO II - Descrição das temáticas investigadas em cada uma das linhas de pesquisa do EDUMATEC:
Linha de Pesquisa - Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática
●

Diferentes elementos dos processos de ensino e da aprendizagem da Estatística, com alunos e professores
de todos os níveis de ensino, incluindo a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, com diferentes
abordagens didáticas de conceitos e procedimentos da prática escolar, de currículos, livros didáticos ou
outros recursos, incluindo os tecnológicos e avaliações em larga escala.

●

Estudos relacionados à Educação Financeira Escolar baseados na teoria da Educação Matemática Crítica e
da Teoria dos Campos Conceituais envolvendo: políticas públicas, livros didáticos, conhecimentos de
alunos de diferentes níveis e modalidades de escolarização, conhecimentos e formação de professores e
intervenções pedagógicas.

●

Educação Matemática e Educação Estatística nos contextos de Educação do Campo e suas interfaces com a
Educação Quilombola e Educação Escolar Indígena, incluindo a formação inicial e continuada de
professores; fatores socioculturais relacionados ao desenvolvimento e uso de conhecimentos matemáticos e
estatísticos.

●

Diferentes elementos dos processos de ensino e de aprendizagem das Estruturas aditivas e multiplicativas –
incluindo a combinatória e expressões numéricas com alunos e professores dos anos iniciais do ensino
fundamental, envolvendo diferentes abordagens didáticas, currículos, livros didáticos e outros recursos.

●

Processos de ensino e aprendizagem em Educação Matemática e Estatística na perspectiva inclusiva para
estudantes com deficiência visual da Educação Básica.
Linha de Pesquisa - Didática da Matemática

●

Modelização de fenômenos didáticos na sala de aula; análise de livros didáticos de Matemática; estudo dos
conhecimentos mobilizados por estudantes e por professores em formação inicial ou continuada, inclusive a
perspectiva decolonial.

●

Estudo de situações de ensino e aprendizagem sob a ótica da Teoria das Situações Didáticas, da Teoria dos
Campos Conceituais da Teoria dos Registros de Representações Semióticas e da Abordagem Documental do
Didático relativos aos domínios das grandezas geométricas; geometria e números e operações na Educação
Básica.

●

Estudo de situações de ensino e aprendizagem sob a ótica da Teoria Antropológica do Didático relativas aos
domínios das grandezas geométricas e/ou geometria na Educação Básica;

●

Teoria da Objetivação e pensamento algébrico.

●

Educação Matemática nos contextos de Educação do Campo, incluindo a formação inicial e continuada de
professores, com ênfase na articulação entre as realidades dos povos do campo e os conceitos matemáticos
estudados na Educação Básica; Educação Matemática Crítica.

●

Formulação e resolução de problemas; modelagem em Educação Matemática, comunicação.
Linha de Pesquisa - Educação Tecnológica

●

Concepção e/ou validação de plataformas integrando artefatos computacionais para o ensino, presencial ou
a distância, da Matemática e Geometria e aplicações, segundo princípios teórico-metodológicos da
Engenharia de Software Educativos e da Didática da Matemática e das ciências;

●

Elaboração e validação dos princípios teórico-metodológicos de engenharias para a concepção,
desenvolvimento e validação de artefatos para o ensino-aprendizagem da Matemática e da Geometria,
contemplando as dimensões relativas ao ensino (epistemológica, cognitiva e didática), à inclusão
(ergonômica) e à sustentabilidade (ecológica).

●

Modelos, práticas e gestão da educação online e do uso de tecnologias na educação.
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●

Cultura digital e mediações interculturais: identidades, conflitos e inovações na educação; mídias digitais e
redes sociais e digitais na Educação; divulgação científica nas redes sociais e colaboração em rede;
narrativas digitais e storytelling; narrativas transmidiáticas; etnografias digitais; feminismos na cultura
digital; pensamento pós-abissal e Educação Tecnológica; cultura maker e Educação.

●

Educação online e híbrida desenvolvida na perspectiva de MOOCs. Avaliação da aprendizagem online.
Formação de professores para o ensino híbrido.

●

Cultura digital: identidades, conflitos e inovações na perspectiva da tecnologia educacional. Inclusão digital
e inclusão social de professores e alunos. Redes sociais e colaboração em rede. Metodologias participativas,
Movimento maker e Educação. Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Educação a Distância, Ensino
Híbrido, Educação Remota Online. Formação e práticas docentes em educação online.

●

Análise e utilização de metodologias ativas (PBL – project based learning, AL - authentic learning, TBL team based learning, peer instruction, flipped classroom) para ensino da Geometria/Expressão Gráfica.
Utilização e aplicação de Modelos de ADDIE (análise, design, desenvolvimento, implementação e
avaliação) no desenvolvimento de experiências de ensino-aprendizagem digitais para ensino de
Geometria/Expressão Gráfica.

●

Aplicações do desenho de oferta educacional, da inovação pedagógica, das competências técnicas e digitais
requeridas, em ambientes de ensino e aprendizagem online, digitais e a distância, utilização de recursos
educacionais abertos.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE MESTRADO
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Na falta de documentos próprios, aptos a comprovarem minha residência, eu,
(nome Civil e Nome social) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,
RG nº ______________, expedido por _________, CPF nº ___________________,
passaporte nº _________________, declaro para os devidos fins ser residente e domiciliado à Rua:
_____________________________________________ nº.____Apto.____, Bairro:
_______________________, Cidade: ____________, Estado: ______________________
CEP nº. _______________, Telefone:(____)_________________,
Celular (____) ___________________, E-mail _____________________________

Em conformidade aos artigos 2º e 3º da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, declaro ainda estar ciente
de que a inautenticidade das informações prestadas neste documento é passível de aplicação das sanções civis,
administrativas e criminais previstas na legislação brasileira, inclusive àquelas referentes ao delito de falsidade
ideológica, responsabilizando-me integralmente pelas informações aqui contidas.
Recife, ____ de___________de 2021
____________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE MESTRADO

ANEXO IV

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) ÀS 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 de Seleção e
Admissão 2022, do programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade
Federal de Pernambuco, no que se refere à reserva de vagas para candidatos(as)
____________________________________________________ . Estou ciente de que, se for detectada a
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(a) estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimentos que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízos das
sanções penais”.

Recife, ____ de___________de 2021
____________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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Anexo V
Tabela de Equivalência de Exames Internacionais com Proposição de Notas para Processos
Classificatórios (certificados emitidos há pelo menos 2 anos) Língua Inglesa

Testes TOEFL
Score do TOEFL ITP

Score TOEFL iBT

0 -299

Score do Quadro
Comum Europeu

n/a

Nota para a Pós-Graduação

<A1

300-336
337-459

n/a

460-542

42-71

543-626

72-95

627-677

95 ou mais

A2

B1

B2

C1

0-299

Sem Nota

300-336

5,0

337-399

6,0

400-459

7,0

460-489

7,5

490-542

8,0

543-599

8,5

600-626

9,0

627-649

9,5

650-677

10,0

Cambridge (FCE, CAE, CPE, Business)
Score do Quadro Comum
Europeu
B1

B2

C1

Nota para a Pós-Graduação
Qualquer certificado Cambridge com nota “Pass”

7,0

Preliminary (Nota Merit)

8,0

Preliminary (Nota Distinction); Business Preliminary (Nota
Distinction)

8,5

FCE (Nota A); Business Vantage (Nota C)

9,0

FCE (Nota B); CAE (Nota B ou C); Business Vantage (Nota
B)

9,5

FCE (Nota A); CAE (Nota A); CPE (qualquer nota); Business
Higher (qualquer nota).

10,0

Exame IELTS
NOTA IELTS

Nota para Pós-Graduação

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

50

0-4

Sem nota

4.5

5.0

5.0

6.0

5.5

7.0

6.0

7.5

6.5

8.0

7.0

8.5

7.5

9.0

8.0

9.5

8.5

10.0

9.0

10.0
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

À Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Admissão 2022 para o Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica 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 da
UFPE/CE.
Em,

de

de 2021.
Assinatura do Candidato (a)

OBSERVAÇÃO: Anexar comprovante de cadastramento emitido em 2021 e com situação de cadastro atualizado
pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ para comprovar a condição de inscrito no Cadastro
Único paraos 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 abrilde 2016 – Art. 1º, Parágrafo Único, alíneas I e II).
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CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado em 05/08/2021)
EDITAL SELEÇÃO 2022
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC), da
Universidade Federal de Pernambuco, torna público no Boletim Oficial da UFPE, por meio do endereço
eletrônico http://www.ufpe.br/ppgedumatec e do aviso veiculado no Diário Oficial da União, as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão - Ano Letivo 2022 - ao corpo discente do Programa de Pósgraduação em Educação Matemática e Tecnológica, Curso de Doutorado.
1. Inscrição:
1.1 - Poderão candidatar-se portadores de diploma ou certificado de conclusão de Cursos de Mestrado
evidenciando que foram cumpridos todos os requisitos para a solicitação de diploma em Educação Matemática e
Tecnológica ou áreas afins, reconhecidos pela CAPES/Ministério da Educação.
1.2-A inscrição realizar-se-á através do endereço eletrônico http://atelierdigitas.net/EDUMATEC/selecao2022,
entre os dias 01/09/2021 e 30/09/2021.
1.3- São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
1.4- As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas pela
Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa, formada por 09 (nove) membros.
2. Documentação para a inscrição: todos os documentos, com exceção da ficha de inscrição, devem ser
escaneados e inseridos na plataforma deste processo seletivo (link constante no item 1.2):
2.1. Documentação exigível para a inscrição no processo seletivo ao curso de Doutorado:
a) Ficha de inscrição preenchida diretamente na plataforma;
b) Cópia de RG e de CPF ou de passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) Cópia do diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado. No caso de inscrição ao processo
seletivo de concluintes de Curso de Mestrado, o candidato deverá anexar a declaração de provável concluinte
atualizada ou dentro da validade, expedida pela coordenação do curso, informando a data prevista para defesa,
com data máxima até a data de realização da matrícula.
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), realizado através de boleto
(Anexo I). Não serão aceitos agendamentos de pagamento ou depósito em envelope. Isenção da taxa será
concedida a:
▪

Aluno regularmente matriculado na UFPE, o candidato deverá anexar documento da secretaria do curso
que comprove ser concluinte de mestrado.

▪

Servidor ativo e inativo da UFPE (técnico-administrativo e docente) e professor substituto, conforme
Resolução 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE, que deverá anexar documento de vínculo.

▪

Candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, o candidato deverá anexar documento do
cadastro único emitido pelo Governo Federal.
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e) Comprovante de residência recente em nome do candidato (não será aceito comprovante de residência em
nome de outra pessoa) ou declaração de residência (Anexo III).
f) Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (obtida no site do TSE ou no cartório eleitoral).
g) Vagas de ações afirmativas:
▪

As vagas de ações afirmativas estão sendo ofertadas de acordo com a Resolução no 17/2021 –
CEPE/UFPE, podendo concorrer a elas: pessoas negras (pretas ou pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência. Respeitado o limite de 30%, a
divisão de vagas será proporcional à quantidade de vagas de cada linha de pesquisa, sendo
obrigatoriamente uma dessas vagas destinadas à pessoa com deficiência.

▪

Cabe ao candidato, obrigatoriamente no ato de inscrição, anexar documento comprobatório, de acordo
com o Capitulo 1 da Resolução no 17/2021, disponível em
https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/Res+17.2021+CEPE+-+Acoes+Afirmativas++com+anexo.pdf/
As pessoas autodeclaradas negras passarão obrigatoriamente pela comissão de heteroidentificação da
UFPE que utilizará exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da condição declarada pelo(a)
candidato(a).

▪

▪

Será excluída(o) do processo seletivo a(o) candidata(o) cuja autodeclaração for considerada falsa,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

▪

É obrigatório também no ato da inscrição, a assinatura do termo constante no Anexo IV, pelos
candidatos que se autodeclararem pessoas negras (pretas ou pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência .

h) Curriculum Vitae

i) Documentação comprobatóriaria do Curriculum Vitae organizada na mesma sequência da Ficha de pontuação
da análise de Curriculum Vitae (item 3.3.1).
▪

para projetos de extensão e pesquisa acadêmica, deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado
contendo o nome da instituição, o período de realização e a função do candidato no projeto.

▪

para participação em grupos de pesquisa com registro no CNPq, deverá ser anexada cópia do espelho
atualizado do grupo de pesquisa, com a data de início das atividades no grupo, ou declaração do
professor líder do grupo de pesquisa, com identificação da filiação institucional e assinatura.

▪

para cursos de atualização com carga-horária mínima de 20 horas, deverá ser anexada cópia da
declaração ou certificado com a carga-horária do curso.

▪

para participação em Eventos Científicos (congressos, palestras, seminários etc.), deverá ser anexada
cópia do Certificado com o nome do candidato, nome do evento, data de realização e carga-horária.

▪

para doc ncia, deverá ser anexada cópia de declaração com o nome da instituição, nome do candidato,
função e tempo de atividade. Extrato de tempo de serviço na função docente, contracheques, contrato de
trabalho que apresente de forma clara o tempo de serviço total na função docente.

▪

para Tutoria em curso de A , deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado com o nome e
função do candidato, nome do curso, modalidade, nome das disciplinas ministradas, período de
realização e respectiva carga-horária.

▪

para outras atividades ligadas
área de Educação, como coordenação pedagógica, assessoria,
coordenação em EAD, etc., deverá ser anexada cópia da declaração da instituição com o nome de
candidato, função exercida, carga-horária e tempo na função.
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▪

para participação em organização de eventos acadêmicos de âmbito nacional ou internacional, deverá ser
anexada cópia do Certificado do evento especificando a abrangência do evento (nacional ou
internacional), função do candidato na organização, local e data de realização e carga-horária do evento.

▪

para cursos, minicursos e oficinas ministradas (no mínimo 20 horas) ou para realização de palestras,
seminários, participação em mesa redonda etc., deverá ser anexada cópia da declaração ou certificado,
instituição promotora, nome do candidato, nome do curso, minicurso ou oficina ministrada, cagahorária, local e data de realização.

▪

para parecerista de periódico/evento nacional ou internacional, deverá ser anexada cópia da declaração
dos editores do periódico ou organizadores do evento com o nome do candidato, função de parecerista
explicitada no texto, data do evento ou período.

▪

para orientação de TCC e monografia, deverá ser anexada cópia da declaração da instituição com o
nome do candidato, nome do aluno orientado, nome do curso, título do trabalho e data.

▪

para participação em bancas examinadoras de graduação ou especialização, deverá ser anexada cópia da
declaração da instituição com o nome do aluno, nome e nível do curso, composição da banca e data de
realização.

▪

para artigos publicados em revistas online, deverá ser feita cópia da tela da publicação evidenciando o
link do veículo de publicação com a identificação de volume e ano; cópia do sumário contendo a
indicação do artigo; e cópia da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores e extrato de
classificação do periódico no Qualis Periódico (2016/2020), na área de Ensino.

▪

para artigos publicados em revistas impressas, deverá ser feita cópia da ficha catalográfica com
indicação de editora, local e do ano da publicação; do sumário contendo a indicação do artigo; do corpo
editorial; e da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores e extrato de classificação do
periódico no Qualis Periódico (2016/2020), na área de Ensino.

▪

para capítulos de livros online, deverá ser feita cópia da tela da publicação evidenciando o link do
veículo de publicação com a identificação de volume e ano; cópia do sumário contendo a indicação do
artigo; e cópia da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores.

▪

para capítulos de livros publicados em livros impressos, deverá ser feita cópia da ficha catalográfica
com indicação de editora, local e do ano da publicação; do sumário contendo a indicação do artigo; do
corpo editorial; e da primeira página dos mesmos com os nomes dos autores.

▪

para trabalhos publicados em anais de eventos, deverá ser feita cópia da página do evento com indicação
do local e ano de publicação; ISSN; folha do sumário com o nome do artigo; primeira página do artigo
com o nome dos autores.

i) Projeto de pesquisa deve ser anexado no formulário eletrônico, em formato PDF, com o mínimo de 10 (dez) e
o máximo de 15 (quinze) páginas incluindo os elementos pré-textuais. O projeto deverá conter: tema,
justificativa, indicação da aderência do projeto às linhas de pesquisa e temáticas investigadas no Programa,
fundamentação teórica, revisão da literatura, objetivos, metodologia e referências bibliográficas, conforme as
normas da ABNT.
2.2 -No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação e
Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país
onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia.
A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma
autenticação.
2.2.1 - 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, atualizada ou dentro da validade, com a data prevista para
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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 processo seletivo será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, formada por nove professores
indicados pelo Colegiado do Programa. Em cada etapa da seleção, o candidato será avaliado por, pelo menos,
dois avaliadores designados pela Comissão de Seleção e Admissão sendo sempre professores do Programa. O
processo seletivo constará de três etapas: etapa 1 - análise do pré-projeto de pesquisa; etapa 2 – defesa do préprojeto de pesquisa; etapa 3 - avaliação do Curriculum Vitae e prova de idioma estrangeiro (Língua Inglesa). O
cronograma do processo seletivo é detalhado a seguir:
Etapas

Datas

Horários

Inscrições

01/09/2021 a
30/09/2021

-----

Divulgação da homologação das inscrições

04/10/2021

18h

05 a 07/10/2021

Até as 18h do dia
07/10, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

07/10 a 18/10/2021

-----

18/10/2021

18h

19 a 21/10/2021

Até as 18h do dia
21/10, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

01 a 12/11/2021

Realizado via Google
Meet (o horário será
divulgado na página do
programa)

16/11/2021

18h

Prazo recursal relativo ao resultado da Etapa
2

17 a 19/11/2021

Até as 18h do dia
19/11, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Etapa 3A – Avaliação do Curriculum Vitae

22 a 30/11/2021

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

Sessão de Treinamento e Orientação para
prova de idioma

23/11/2021

14h

Prazo recursal relativo ao resultado da
homologação das inscrições

Etapa 1 –Análise do projeto de pesquisa
Resultado da Etapa 1

Prazo recursal relativo ao resultado da Etapa
1

Etapa 2 – Defesa do pré-projeto de pesquisa

Resultado da Etapa 2
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Etapa 3B - Prova de idioma estrangeiro
(Língua Inglesa)

24/11/2021

14h (é obrigatório
entrar no link 30
minutos antes desse
horário)

Resultado da Etapa 3

26/11/2011

18h

29/11 a 01/12/2021

Até as 18h do dia
01/12, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Período para envio de material para
avaliação da veracidade da autodeclaração
para candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos), quilombolas, ciganos,
indígenas

26/11/2021 a 29/11/2021

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

Validação
da
Comissão
de
Heteroidentificação
para
candidatos
autodeclarados negros (pretos e
pardos)

30/11 a 06/12/2021

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

07/12/2021

18h

08 a 10/12/2021

Até as 18h do dia
10/12, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

14/12/2021

18h

15 a 17/12/2021

Até as 18h do dia
17/12, por meio de
formulário eletrônico,
disponível na página do
Programa.

Prazo recursal da Etapa 3

Resultado
da
Heteroidentificação

Comissão

de

Prazo recursal para o resultado da Comissão de
Heteroidentificação

Resultado Final

Prazo recursal do Resultado Final

Matrícula

Início das Aulas

2022.1(Conforme calendário definido pelo SIGA “A”PROPG)
2022.1 (Conforme calendário definido pelo curso)

3.1 - Etapa 1 - Análise do projeto de pesquisa
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3.1.1 - A etapa 1 tem caráter eliminatório e peso 2,5 (dois e meio).
3.1.2 – Inicialmente será realizada a análise da aderência do projeto às linhas de pesquisas apresentadas no
Anexo II. Os projetos que tiverem aderência serão analisados segundo os itens relacionados, com os respectivos
pesos. Essa fase tem caráter eliminatório.
Indicadores

Peso

Justificativa do candidato sobre a pertinência do projeto junto ao Programa

1

Apresentação de base teórica pertinente aos objetivos da pesquisa, explicitando a
filiação às teorias específicas, com conceituação e principais pressupostos.

1,5

Apresentação de revisão da literatura consistente, composta dos principais estudos da
área, articulando-os de forma crítica e inserindo produções do Programa, quando for o
caso.

1,5

Apresentação de objetivos (geral e específicos), com clara articulação entre eles.

1

Apresentação de uma metodologia possível de ser desenvolvida durante o curso com
discriminação de etapas de coleta e análise de dados, que seja coerente com os objetivos

2

Coerência interna do projeto

1

Textualização que demonstre clareza, consistência, fluência, coesão, coerência e
competências quanto à grafia das palavras, ao uso de sinais gráficos, à pontuação e às
concordâncias.

1

Proposta de pesquisa inovadora que tenha uma revisão da literatura recente (últimos 5
anos)

1

3.1.3 – Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
3.2– Etapa 2 - Defesa do pré-projeto de pesquisa
3.2.1 - A defesa do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, com peso 03 (tr s), consistirá em exposição
oral pelo candidato do seu pré-projeto de pesquisa, sem o uso de projeção de slides ou qualquer outro recurso de
apresentação, com duração de até 10 (dez) minutos. Em seguida, a Comissão Examinadora, designada pela
Comissão de Seleção e Admissão, fará a arguição, por até 10 (dez) minutos. Após a arguição, o candidato terá́
até 10 (dez) minutos para as respostas. A sessão será gravada na plataforma Google Meet.
3.2.2 - A defesa do pré-projeto de pesquisa será feita em Língua Portuguesa.

3.2.3 - Caberá́ ao candidato a providência dos meios computacionais e de conexão com a Internet para a
realização da defesa no local onde residir. Os candidatos receberão os links para a sessão de defesa na
plataforma Google Meet até uma hora antes do horário agendado. A defesa será agendada para ocorrer no
período relativo à defesa de pré-projeto de pesquisa, conforme o calendário.
3.2.4 - A pontuação desta etapa será de zero a 10. Os critérios para defesa do pré-projeto de pesquisa serão
calculados segundo os seguintes itens, com os respectivos percentuais:
Domínio do objeto, justificativa e problematização presentes no pré-projeto

70%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

30%
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3.2.5 – Etapa 2 - Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete).
3.3 – Etapa 3A - Avaliação do Curriculum Vitae
3.3.1 - A avaliação do Curriculum Vitae, de caráter classificatório, com peso 03 (tr s), obedecerá
pontuação a seguir, na qual serão consideradas formações, experiências e produções.

1. Formação acadêmica e continuada (peso 2)

Ptos

tabela de

Pont.
Máxima

Unidade

Realização das seguintes atividades: projetos de extensão,
estágio de docência, pesquisa acadêmica

10

Semestre

50

Participação em grupos de pesquisa com registro no CNPq

5

Por grupo/ano

25

Cursos de atualização com carga horária mínima de 20 horas

5

Curso

30

Apresentação de trabalho em Eventos
(congressos, palestras, seminários etc.)

2

Evento

10

Científicos

Total até

2. Experiência profissional, acadêmica e técnica (peso 4)

100

Ptos

Unidade

Pont. Máxima

Docência

5

Semestre

50

Tutoria em curso de EAD

3

Semestre

15

Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório, PIBID ou
Residência Pedagógica na Educação Básica

2

Semestre

10

Outras atividades ligadas área de Educação, como:
coordenação pedagógica, assessoria, coordenação em
EAD, etc.

4

Ano

20

Participação em organização de eventos acadêmicos de
âmbito nacional ou internacional

3

Evento

15

Cursos, minicursos e oficinas ministradas (no mínimo
20 horas)

5

20 horas

20

3

Por
periódico/eve
nto

15

Orientação de TCC e monografia

10

Trabalho
Orientado

50

Participação em bancas examinadoras de graduação ou
especialização

4

Banca

20

Parecerista
de
internacional

periódico/evento

nacional

ou
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Total até
3. Produção Bibliográfica e Técnica (peso 4)

100

Pontos

Unidade

Pont. Máxima

Artigos publicados (ou aceitos para publicação) em
periódicos A1, A2 e B1 na área de Ensino

40

Artigo

80

Artigos publicados (ou aceitos para publicação) em
periódicos B2 até B5 na área de Ensino

10

Artigo

40

Artigo completo (+ de seis páginas) publicado em anais
de evento internacional

15

Artigo

60

Artigo completo (+ de seis páginas) publicado em anais
de evento nacional

10

Artigo

40

Artigo completo (+ de seis páginas) publicado em anais
de evento regional ou local

5

Artigo

20

Resumo de 1 a 6 páginas publicado em evento
internacional ou nacional (não será contabilizado
resumo de até 15 linhas)

5

Resumo

20

Livro publicado em editora com distribuição nacional
ou internacional e avaliação de pares

40

Livro

80

Capítulo de livro em editora com distribuição nacional
ou internacional com avaliação de pares

30

Objeto

60

Textos didáticos ou desenvolvimento de material
didático publicado

7

Objeto

28

Desenvolvimento de protótipo tecnológico

10

Objeto

40

Desenvolvimento de tecnologias (software, objeto digitais
de aprendizagem e similares) com patente ou publicada

20

Objeto

60

Total até

100

3.3.2 - A nota da avaliação do Curriculum Vitae é obtida pela soma da pontuação calculada de acordo com a
tabela dividida por 10.
3.4 - Etapa 3B - Prova de Idioma Estrangeiro (Língua Inglesa).
3.4.1 - A prova de Língua Inglesa, de caráter classificatório, com peso 02 (dois), de múltipla escolha sendo
atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10 (dez).
3.4.2 - A prova de Língua Inglesa será realizada remotamente, em plataforma própria, auxiliada por
videoconferência, gravada, aplicada e supervisionada pela Coordenação de Línguas e Interculturalidade
(CLING), da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
3.4.3 - É de total responsabilidade do candidato a sua participação na reunião de preparação (Sessão de
Treinamento e Orientação), o uso correto das ferramentas e as condições necessárias para realização do exame.
3.4.4 - Na prova de Língua Inglesa são critérios para a avaliação: o conhecimento em Língua Inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em Língua Inglesa.
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Conhecimento em Língua Inglesa e a compreensão e interpretação de texto
científico redigido em Língua Inglesa .

100%

3.4.5 - Todas as informações sobre a prova de proficiência, emissão de certificados e outras informações devem
ser consultadas junto a CLING-DRI nos emails apoio.cling@ufpe.br e/ou proficiencia@ufpe.br.
3.4.6 - Durante a realização do exame, é vetado o uso de dicionários físicos ou online, bem como quaisquer
livros ou materiais diversos.
3.4.7 - Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em Língua Inglesa listados abaixo
ficarão isentos de realizar a prova de Língua Inglesa. A comprovação de proficiência em Língua Inglesa deverá
ser enviada juntamente com a documentação para inscrição. Para efeito de pontuação final dos certificados
acima, os candidatos devem recorrer ao anexo V deste Edital.
a) TEAP (com classificação igual ou superior a B1) – realizado nos últimos 2 anos;
b) TOEFL-ITP – realizado nos últimos 2 anos.
c) TOEFL-iBT – realizado nos últimos 3 anos.
d) IELTS – realizado nos últimos 3 anos.
e) Academic English Reading Test - Proficiência CLING-DRI-UFPE realizada nos últimos 12 meses.
3.4.8 - A organização e logística da prova de Língua Inglesa são de inteira responsabilidade da CLING-DRI,
sendo as datas e/ou horários constantes neste Cronograma.
3.4.9 - Os candidatos devem estar atentos a tais comunicados enviados por e-mail, disponibilizando
integralmente todos os dias e horários previamente sinalizados nesse cronograma.
3.4.10 - A presença na Sessão de Orientação e Treinamento é opcional, embora recomendável.

3.4.11 - É de total responsabilidade dos candidatos ausentes na Sessão de Orientação e Treinamento o
conhecimento adequado para uso das plataformas e seus sistemas, não podendo alegar desconhecimento e/ou
solicitar explicações sobre o tema no dia da prova.
3.4.12 - As informações sobre links, plataformas, acessos, uso de webcam e demais regras serão repassadas na
Sessão de Treinamento e Orientação, bem como encaminhadas detalhadamente por e-mail.
3.4.13 - Faltando 15 minutos para o início do certame, o acesso às plataformas e sala de videoconferência é
fechado, vetando qualquer acesso a partir desse horário.
3.5 - O quadro a seguir sintetiza o caráter e o peso das etapas deste processo seletivo:
Etapas

Caráter

Peso

Etapa 1 - Análise do pré-projeto de pesquisa

Eliminatória

2,5

Etapa 2 – Defesa do pré-projeto de pesquisa

Eliminatória

2,5

Etapa 3A - Avaliação do Curriculum Vitae

Classificatória

3,0

Etapa 3B – Prova de idioma

Classificatória

2,0

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média final, calculada pela média ponderada das notas
atribuídas nas etapas, segundo os respectivos pesos. Serão classificados os candidatos aprovados, em ordem
decrescente e obedecido o número de vagas por linhas.
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4.2 - A nota mínima para a aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete) como média final.
4.3 - Eventuais empates serão resolvidos pela avaliação do Curriculum Vitae.
4.4 - O resultado final, conforme ao número de vagas estabelecido neste edital, será objeto de publicação no
Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco, no quadro de avisos da secretaria do Programa e
disponibilizado no site http://www.ufpe.br/ppgedumatec/.
5 - Vagas e classificação
5.1 – Estão disponíveis 25 (vinte e cinco) vagas no Curso de Doutorado em Educação Matemática e Tecnológica
no ano letivo 2022, sendo distribuídas da seguinte forma:

Linha de Pesquisa

Total de vagas

Vagas ações afirmativas

Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática

10

03

Didática da Matemática

05

02

Educação Tecnológica

10

03

5.2 - As vagas disponíveis serão preenchidas pelos candidatos que reúnam os requisitos necessários, aqui
dispostos, sendo cabível o não preenchimento de todas as vagas ao final do processo.
5.3 - Será destinada uma vaga adicional ao total de vagas, indicada no item 5.1, para servidores da UFPE
aprovados no processo seletivo, conforme Resolução1/2011 do CCEPE.
5.4 - Os candidatos inscritos e aprovados em ações afirmativas, com coeficiente maior ou igual à menor nota da
ampla concorrência, respeitando a classificação, serão aprovados em ampla concorrência.
5.5 - Em caso de não preenchimento das vagas em ações afirmativas, respeitando a classificação do resultado, as
vagas remanescentes poderão ser remanejadas para a ampla concorrência.
5.6 - Havendo desist ncia ou não confirmação de interesse em matrícula 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 - Recursos
6.1 - Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Coordenador do Programa, que ouvirá a Comissão de Seleção e Admissão
estipulado no calendário deste edital. É assegurado aos candidatos vistas do espelho de correção da
prova/avaliação.
6.2 - O recurso deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponível na página do Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, conforme calendário deste Edital.
6.3 - Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
7 - Das disposições gerais
7.1 - O presente edital será publicado no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco e divulgado
por meio dos endereços eletrônicos http://www.propesq.ufpe.br e http://www.ufpe.br/ppgedumatec.
7.2 -Para solicitar informações, os candidatos podem encaminhar e-mail para selecao.edumatec@ufpe.br
7.3 - O resultado final do processo seletivo será́ divulgado em ordem de classificação, do maior para o menor.
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7.4 - Ao fazer a inscrição, o candidato declara estar ciente e concordar com todas as normas do Concurso
Público de Seleção e Admissão ao curso de doutorado, ano letivo 2022.
7.5 - A plataforma de inscrição permite que o candidato visualize os documentos anexados no sistema, mas, ao
finalizar a inscrição na plataforma, não será possível adicionar ou editar qualquer documento.
7.6 - No ato de confirmação de matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar os originais da
documentação encaminhada no ato da inscrição, incluindo diploma de Mestrado ou solicitação de diploma de
Mestrado ou declaração de conclusão, expedida pela coordenação do curso, informando que todos os requisitos
para a solicitação do diploma foram cumpridos; Cópia de RG e de CPF ou do passaporte, no caso de estrangeiro;
título de eleitor, com prova de quitação com as obrigações eleitorais, para candidato brasileiro; comprovante de
serviço militar ou reservista para candidatos brasileiros do sexo masculino, sob pena de perda do direito vaga.
7.7 - Os candidatos aprovados farão a matrícula segundo o calendário deste Programa de Pós-Graduação para o
primeiro semestre letivo de 2022.
7.8 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 10 de agosto de 2021
Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica - UFPEANEXOS

INCLUSOS NO DOC ABAIXO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

BOLETO PARA PAGAMENTO
DESCRIÇÃO DAS TEMÁTICAS INVESTIGADAS EM CADA UMA DAS LINHAS DE PESQUISA
DO EDUMATEC
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
TABELA DE EQUIVALÊNCIA
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
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ANEXO I - BOLETO PARA PAGAMENTO
Passos para emissão de GRU, para pagamento de inscrição para processo seletivo
Faz-se necessário acessar o endereço: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Preenchimento dos campos:
Unidade Gestora (UG) código: 153098
Gestão: Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Universidade Federal de Pernambuco
Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)

Clique em avançar.
Número de referência será 15309830330625
Valor Total: R$50,00
Preencha os demais campos obrigatórios e selecione a opção de geração desejada.
Clique em Emitir GRU Pagável no Banco do Brasil

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

64

ANEXO II: DESCRIÇÃO DAS TEMÁTICAS INVESTIGADAS EM CADA UMA DAS LINHAS DE
PESQUISA DO EDUMATEC
Linha de Pesquisa - Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática
● Diferentes elementos dos processos de ensino e de aprendizagem da Estatística com alunos e professores da
Educação Infantil, do Ensino Básico e da Educação de Jovens e Adultos, incluindo: abordagens didáticas de
conceitos e procedimentos em currículos, livros didáticos, outros recursos e avaliações em larga escala, bem
como na prática de professores; e concepções, construção, experimentação e análise de abordagens para o
ensino.
● Estudos relacionados à Educação Financeira Escolar baseados na teoria da Educação Matemática Crítica e da
Teoria dos Campos Conceituais envolvendo: políticas públicas, livros didáticos, conhecimentos de alunos de
diferentes níveis e modalidades de escolarização, conhecimentos e formação de professores e intervenções
pedagógicas.
● Educação Matemática e Educação Estatística nos contextos de Educação do Campo e suas interfaces com a
Educação Quilombola e Educação Escolar Indígena, incluindo a formação inicial e continuada de
professores; Fatores socioculturais relacionados ao desenvolvimento e uso de conhecimentos matemáticos e
estatísticos.
● Processos de ensino e aprendizagem em Educação Matemática e Estatística na perspectiva inclusiva para
estudantes com deficiência visual da Educação Básica.
Linha de Pesquisa - Didática da Matemática
●

Modelização de fenômenos didáticos na sala de aula; análise de livros didáticos de Matemática; estudo dos
conhecimentos mobilizados por estudantes e por professores em formação inicial ou continuada, inclusive a
perspectiva decolonial.

●

Estudo de situações de ensino e aprendizagem sob a ótica da Teoria das Situações Didáticas, da Teoria dos
Campos Conceituais da Teoria dos Registros de Representações Semióticas e da Abordagem Documental do
Didático relativos aos domínios das grandezas geométricas; geometria e números e operações na Educação
Básica.

●

Estudo de situações de ensino e aprendizagem sob a ótica da Teoria Antropológica do Didático relativos aos
domínios das grandezas geométricas e/ou geometria na Educação Básica;

●

Teoria da Objetivação e pensamento algébrico.

●

Educação Matemática nos contextos de Educação do Campo, incluindo a formação inicial e continuada de
professores, com ênfase na articulação entre as realidades dos povos do campo e os conceitos matemáticos
estudados na Educação Básica; Educação Matemática Crítica.

●

Formulação e resolução de problemas; modelagem em Educação Matemática, comunicação.

●

Linha de Pesquisa -Educação Tecnológica
Concepção e/ou validação de plataformas integrando artefatos computacionais para o ensino, presencial ou a
distância, da Matemática e Geometria e aplicações, segundo princípios teórico-metodológicos da Engenharia
de Software Educativos e da Didática da Matemática e das ciências;

●

Elaboração e validação dos princípios teórico-metodológicos de engenharias para a concepção,
desenvolvimento e validação de artefatos para o ensino-aprendizagem da Matemática e da Geometria,
contemplando as dimensões relativas ao ensino (epistemológica, cognitiva e didática), à inclusão
(ergonômica) e à sustentabilidade (ecológica).

●

Modelos, práticas e gestão da educação online e do uso de tecnologias na Educação.
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●

Cultura digital e mediações interculturais: identidades, conflitos e inovações na educação; mídias digitais e
redes sociais e digitais na Educação; divulgação científica nas redes sociais e colaboração em rede;
narrativas digitais e storytelling; narrativas transmidiáticas; etnografias digitais; feminismos na cultura
digital; pensamento pós-abissal e Educação Tecnológica; cultura maker e Educação.

●

Educação online e híbrida desenvolvida na perspectiva de MOOCs. Avaliação da aprendizagem online.
Formação de professores para o ensino híbrido.

●

Cultura digital: identidades, conflitos e inovações na perspectiva da tecnologia educacional. Inclusão digital
e inclusão social de professores e alunos. Redes sociais e colaboração em rede. Metodologias participativas,
Movimento maker e Educação. Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Educação a Distância, Ensino
Híbrido, Educação Remota Online. Formação e práticas docentes em educação online.

●

Aplicações do desenho de oferta educacional, da inovação pedagógica, das competências técnicas e digitais
requeridas, em ambientes de ensino e aprendizagem online, digitais e a distância, utilização de recursos
educacionais abertos.
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ANEXO III
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE DOUTORADO
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Na falta de documentos próprios, aptos a comprovarem minha residência, eu,

(nome Civil e Nome social) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
RG nº ______________, expedido por _________, CPF nº ___________________,
passaporte nº _________________, declaro para os devidos fins ser residente e domiciliado à Rua:
_____________________________________________ nº.____apto.____, Bairro:
_______________________, Cidade: ____________, Estado: ______________________
CEP nº. _______________, Telefone:(____)_________________,
Celular (____) ___________________, E-mail _____________________________

Em conformidade aos artigos 2º e 3º da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, declaro ainda estar ciente
de que a inautenticidade das informações prestadas neste documento é passível de aplicação das sanções civis,
administrativas e criminais previstas na legislação brasileira, inclusive

àquelas

referentes

ao

delito

de

falsidade ideológica, responsabilizando-me integralmente pelas informações aqui contidas.
Recife, ____ de ___________de 2021
____________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA
CURSO DE DOUTORADO

ANEXO IV

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) ÀS 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 de Seleção e
Admissão 2022, do programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, da Universidade
Federal de Pernambuco, no que se refere à reserva de vagas para candidatos(as)
____________________________________________________ . Estou ciente de que, se for detectada a
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(a) estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimentos que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízos das
sanções penais”.

Recife, ____ de___________de 2021
____________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO V
Tabela de Equivalência de Exames Internacionais com Proposição de Notas para Processos
Classificatórios (certificados emitidos há pelo menos 2 anos) Língua Inglesa

Testes TOEFL
Score do TOEFL ITP

Score TOEFL iBT

0 -299

Score do Quadro
Comum Europeu

n/a

Nota para a Pós-Graduação

<A1

300-336
337-459

n/a

460-542

42-71

543-626

72-95

627-677

95 ou mais

A2

B1

B2

C1

0-299

Sem Nota

300-336

5,0

337-399

6,0

400-459

7,0

460-489

7,5

490-542

8,0

543-599

8,5

600-626

9,0

627-649

9,5

650-677

10,0

Cambridge (FCE, CAE, CPE, Business)
Score do Quadro Comum
Europeu
B1

B2

C1

Nota para a Pós-Graduação
Qualquer certificado Cambridge com nota “Pass”

7,0

Preliminary (Nota Merit)

8,0

Preliminary (Nota Distinction); Business Preliminary (Nota
Distinction)

8,5

FCE (Nota A); Business Vantage (Nota C)

9,0

FCE (Nota B); CAE (Nota B ou C); Business Vantage (Nota
B)

9,5

FCE (Nota A); CAE (Nota A); CPE (qualquer nota); Business
Higher (qualquer nota).

10,0

Exame IELTS

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

69

NOTA IELTS

Nota para Pós-Graduação

0-4

Sem nota

4.5

5.0

5.0

6.0

5.5

7.0

6.0

7.5

6.5

8.0

7.0

8.5

7.5

9.0

8.0

9.5

8.5

10.0

9.0

10.0
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

À Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Admissão 2022 para o Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica 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 da
UFPE/CE.
Em,

de

de 2021.
Assinatura do Candidato (a)

OBSERVAÇÃO: Anexar comprovante de cadastramento emitido em 2021 e com situação de cadastro atualizado
pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ para comprovar a condição de inscrito no Cadastro
Único paraos 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 abrilde 2016 – Art. 1º, Parágrafo Único, alíneas I e II).
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 27/07/2021)

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial
da
UFPE
e
através
do
endereço
eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br
e
www.ufpe.br/posgeografia/selecao, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022 ao
corpo discente do Programa de Pós-graduação em Geografia, Cursos de Mestrado e Doutorado.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Este edital, bem como seus anexos e eventuais retificações, tem a finalidade de regular o Processo
Seletivo realizado para o preenchimento das novas vagas a serem disponibilizadas pelo Programa de PósGraduação em Geografia – PPGEO, com início de curso no ano letivo de 2022, em turmas de Mestrado e
Doutorado.
1.2. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital e às
condições nele estabelecidas, não podendo ser alegado desconhecimento de suas normas.
1.3. No ato de inscrição será oferecida a todos(as) os(as) candidatos(as) a opção de se identificar como
pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis)
e com deficiência e concorrer às vagas de políticas de ações afirmativas de acordo com as normativas da
Resolução 17/2021 CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO da UFPE,
publicada no B.O UFPE n.80 de 25 de maio de 2021.
1.4. O Processo Seletivo respeitará o cronograma a seguir:
Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)
Sistema aberto para Realização das
Inscrições e Solicitação de Dispensa de
Taxa de Inscrição (online)
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 2. deste edital e subitens)
Divulgação das inscrições homologadas e
respostas aos Requerimentos de Dispensa
do Pagamento da Taxa de Inscrição
Inscrições
Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)
Prazo para Pagamento das Taxas de
Inscrição cuja Dispensa tenha sido negada
também no recurso.
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
Etapa 1
(Eliminatória)

Etapa 2
(Eliminatória)

Resultado da Etapa 1
Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)
Divulgação da lista de horários para
apresentação e arguição de pré-projetos
de pesquisa por ordem alfabética e

Datas

Horários

30/08 a
13/09/2021

9h00 do dia 30/08 às
18h00 do dia 13/09

17/09/2021

Até às 21h00

20, 21 e
22/09/2021

09h00 do dia 20/09
às 18h00 do dia 22/09

Até 2 dias úteis
após publicação
da negativa do
recurso.
22/09 a
07/10/2021
11/10/2021

Envio até as 18h do
segundo dia
Até às 21h00

13, 14 e
15/10/2021

09h00 do dia 13/10 às
18h00 do dia 15/10

18/10/2021

Até às 21h00
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Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)
Linha de Pesquisa pelo Google Meet
Apresentação e arguição do pré-projeto
de pesquisa

Etapa 3
(Classificatória)

Datas

Horários

20, 21, 22, 25 e
26/10/2021

A partir das 9h

Resultado da Etapa 2

29/10/2021

Até às 21h00 do dia
29/10

Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)

01, 03 e
04/11/2021

09h00 do dia 01/11 às
18h00 do dia 04/11

Sistema aberto para envio do
Curriculum Vitae e documentos
comprobatórios (online)
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 3.2.2. deste edital e subitens)

08/11 a
22/11/2021

09h00 do dia 08/11 às
18h00 do dia 22/11

Avaliação do Curriculum Vitae

23/11 a
29/11/2021

-

Resultado da Etapa 3

01/12/2020

Até às 21h00 do dia
01/12

Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)

02, 03 e
06/12/2021

09h00 do dia 02/12 às
18h00 do dia 06/12

Período para envio, pela comissão de
seleção, de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos).

06 e 10/12/2021

09h00 do dia 06/12 às
18h00 do dia 10/12

Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos)

13 e14/12/2021

09h00 do dia 13/12 às
18h00 do dia 14/12

15/12/2021

dia 15/12 a partir das
18h00

16 e 17/12/2021

09h00 do dia 16/12 às
18h00 do dia 17/12

Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação

20/12/2021

dia 20/12 a partir das às
18h00

Publicação

22/12/2021

dia 22/12 a partir das
19h00

Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)

23, 27 e
28/12/2021

09h00 do dia 23/12 às
19h00 do dia 28/12

2022.1
Conforme
calendário de
Matrículas
SIGAA da

-

Comissão de
heteroidentificação Resultado da Comissão de
Heteroidenficação
Prazo recursal para comissão
heteroindentificação

Resultado Final

Matrícula
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Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)

Início das aulas

Datas
PROPG
2022.1
Conforme
definido pelo
curso após
matrícula

Horários

-

2. INSCRIÇÃO
2.1. Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação em instituições de ensino superior reconhecidas pelo
MEC e, para o Curso de Doutorado, exige-se Mestrado em Programas reconhecidos pela CAPES/MEC.
2.1.1. Admitir-se-á inscrição à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à seleção de
Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado, condicionada a matrícula à classificação e à conclusão da
Graduação ou do Mestrado, respectivamente, até o prazo final de matrícula, conforme calendário da PróReitoria de Pós-Graduação.
2.1.2. O(A) candidato(a) inscrito(a) condicionalmente perderá o direito à vaga se no prazo final da matrícula
não houver concluído o curso de graduação ou o curso de mestrado, respectivamente para os candidatos(as)
ao mestrado e doutorado.
2.2. A inscrição se realizará por meio de formulário eletrônico disponibilizado na página do Programa de
Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da Universidade Federal de Pernambuco, no endereço eletrônico
www.ufpe.br/posgeografia/selecao, conforme Cronograma do item 1.4 deste edital.
2.2.1. O(A) candidato(a) deverá indicar no formulário a Linha de Pesquisa a que pretende concorrer,
conforme ANEXO II.
2.2.2. Os(As) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência poderão, no ato do preenchimento
do Formulário Eletrônico de Inscrição, fazer a opção por concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas,
sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência quanto na
classificação de vagas de políticas de ações afirmativas, portanto denominados optantes.
2.2.3. As pessoas com deficiência devem informar, no ato da inscrição, o tipo de atendimento especial
necessário, conforme solicitado na ficha de inscrição.
2.3. São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por
ele(ela) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título, inclusive a opção pela Linha de Pesquisa.
2.4. As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas pela
Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa. No caso de mais de uma inscrição
do(a) mesmo(a) candidato(a) dentro do período de inscrição, será considerada apenas a última inscrição
realizada.
2.5. Taxa de Inscrição e possibilidade de Isenção ou Dispensa
2.5.1. Como requisito à inscrição, deverá ser paga a taxa correspondente, no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), conforme instruções no ANEXO I.
2.5.1.1. Estrangeiros(as) interessados(as) em participar do processo seletivo e não inscritos(as) no Cadastro
da Pessoa Física (CPF) poderão dispor da ajuda de algum(a) brasileiro(a) com CPF, para o pagamento da
inscrição, devendo estar cientes de que, como requisito para a realização da matrícula, terão que providenciar
o referido cadastro.
2.5.2. Terão isenção da Taxa de Inscrição:
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a) Alunos(as) regularmente matriculados(as) na UFPE, que comprovem ser concluintes de curso de
graduação ou de mestrado;
b) Servidores(as) ativos(as) e inativos(as) da UFPE (técnico-administrativos e docentes);
c) Professor(a) substituto(a) na UFPE, conforme Res. 03/2016 do Conselho Administrativo.
2.5.2.1. O(a) servidor(a) da UFPE deverá anexar comprovante de vínculo ou cópia do último contracheque
para fins de isenção.
2.5.3. Respeitado o Cronograma constante do Item 1.4 e subitens deste edital, o(a) interessado(a) em se
candidatar poderá requerer a dispensa do pagamento da Taxa de Inscrição, se:
a) Membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007;
b) Inscrito(a) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.
2.5.3.1. O Requerimento deverá ser realizado no próprio ato da inscrição, via Formulário Eletrônico de
Inscrição, disponível na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
2.5.3.2. Nos casos do subitem “a)” deste item, o(a) pré-candidato(a), ao marcar essa opção, estará declarando
que não pode pagar a inscrição sem prejudicar a manutenção de seu sustento.
2.5.3.3. Nos casos do subitem “b)” deste item, será suficiente inserir no campo pertinente do formulário a
identificação do(a) candidato(a) no Cadastro Único.
2.5.3.4. A decisão será comunicada ao(a) pré-candidato(a) em conformidade com o Cronograma do item 1.4.
deste edital e subitens, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo(a) candidato(a)
no requerimento, e/ou por meio de publicação na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao);
2.5.3.5. Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(a) candidato(a)
realizar o pagamento da taxa ou a interposição de recurso endereçado à Coordenação do Programa, nos
termos do item 2. e subitens deste edital.
2.5.3.5.1. O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de dispensa negado poderá enviar o Comprovante de
Pagamento da Taxa de Inscrição até o fim do Prazo Recursal, no próprio formulário do Recurso; ou,
2.5.3.5.2. Caso recorra e haja indeferimento do recurso da dispensa, o(a) candidato(a) terá dois dias úteis a
contar da data da resposta dos recursos, para enviar o Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição em
formulário específico para este fim na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
2.6. Documentos para Inscrição
2.6.1. Obrigatório o completo preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na página do
PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao), acompanhado de foto recente de identificação pessoal bem
como envio dos seguintes documentos, nos campos pertinentes do próprio formulário:
a) Cópias de identificação civil (Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de
Trabalho ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Identificação Funcional) e de comprovante do Cadastro
de Pessoa Física (CPF) – documentos frente e verso, quando aplicável;
b) Certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou no cartório eleitoral).
c) Cópia da primeira página do currículo lattes, atualizado dentro dos últimos 3 meses, com foto recente de
identificação (para candidatos brasileiros);
d) Diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, ou declaração de previsão
de conclusão dezembro de 2021, no caso de inscrição condicionada;
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e) Termo de autodeclaração de pessoas negras (pretas e pardas), quilombola, cigana, indígena, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência, assinado de acordo com o Anexo III deste Edital,
acompanhado de documento comprobatório:
I - 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.
II - As pessoas com deficiência auditiva ou visual, deverão apresentar os seguintes documentos:
(i) exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6 (seis) meses e
parecer específico com restrições e/ou recomendações;
(ii) exame oftalmológico em que constem a acuidade visual, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer
específico com restrições e/ou recomendações.
III - 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.
IV - Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de
pertencimento assinada por liderança local.
f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor regulamentado neste edital, conforme item 2.4
deste edital e seus subitens;
g) Pré-Projeto de Pesquisa, conforme subitem 3.2.1 deste Edital.
2.6.1.1. As pessoas autodeclaradas pessoas negras (pretas e 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).
2.6.1.2. No caso de candidato(a) estrangeiro(a), os subitens “a)” e “b)” poderão ser substituídos por cópia do
passaporte.
2.6.1.3. No campo referente ao comprovante de pagamento, os(a) candidatos(as) isentos(as) deverão inserir o
documento demonstrativo de seu direito (ex.: declaração de matrícula regular ativa, crachá, contracheque
recente, declaração de contratação temporária, etc.).
2.6.1.4. Além dos documentos indicados no subitem 2.6.1, os(as) candidatos(as) ao Curso de Doutorado
deverão instruir o requerimento de inscrição também com Diploma ou documento que certifique a conclusão
do Curso de Mestrado ou declaração de já estar em fase final de curso, com conclusão prevista para fevereiro
de 2022, fornecido pela coordenação do curso, no caso de inscrição condicionada;
2.6.2. O não envio dos documentos obrigatórios listados neste Edital, no ato da inscrição, impedirá a sua
efetivação e posterior homologação.
2.6.3. É obrigatório no ato da inscrição, a assinatura do termo de autodeclaração constante do Anexo III
pelos(as) candidatos(as) que se autodeclararem pessoas negras (pretas e pardas), quilombola, cigana,
indígena, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
2.6.4. Os(As) candidatos(a) cujos certificados de conclusão dos Cursos de Graduação e/ou de Mestrado
tenham sido obtidos no exterior deverão apresentar, no momento da matrícula:
a) Autenticação do Consulado do Brasil no país onde o certificado foi emitido; ou
b) Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia.
2.6.4.1. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária
nenhuma autenticação.
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2.6.5. 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.
2.6.5.1. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais
documentos exigidos, de declaração de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso,
emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso.
2.6.5.2. 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 ou do
mestrado, até o prazo final de matrícula, conforme calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
2.6.6. Será facultado à Comissão de Seleção e Admissão realizar diligências, a qualquer tempo e concedendo
prazo razoável, instando qualquer candidato(a) a apresentar documentos originais ou outra forma de
comprovação, com a finalidade de elidir dúvidas que pairem sobre a informação prestada pelo(a)
candidato(a) ou sobre os documentos por ele(ela) enviados.
3. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
3.1. O Concurso será procedido por uma Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do
curso, constituídas pelo Coordenador e/ou Vice Coordenadora do Curso na qualidade de seu presidente e 5
(cinco) docentes do PPGEO que procederão com as questões de organização, de planejamento e execução
das atividades demandadas pelo Concurso. Além da Comissão de Seleção e Admissão, serão constituídas
Comissões de Avaliação designadas pela Comissão de Seleção e Admissão de acordo com as Linhas de
Pesquisa, constituídas por docentes do PPGEO e docentes externos ao Programa. Não poderão participar das
etapas de avaliação docentes não designados para Comissão de Seleção e Admissão.
3.2. A Seleção para o corpo discente do PPGEO (Mestrado e Doutorado), respeitado o cronograma do item 1
deste Edital, constará de:
ETAPA

SUBETAPA

Etapa 1 Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
Etapa 2
Etapa 3 Avaliação do Curriculum Vitae

CARÁTER
Eliminatório

NOTA
PESO
MÍNIMA
7,00
3

Eliminatória

7,00

4

Classificatório

-

3

3.2.1. Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.2.1.1. A Avaliação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório, sendo exigida nota mínima 7,00
(sete) para aprovação, com PESO 3 (três) na composição da média geral.
3.2.1.2. Os(As) candidatos(as) deverão anexar no Formulário Eletrônico de Inscrição o Pré-Projeto de
Pesquisa, respeitado o Cronograma constante no subitem 1.4 deste Edital.
3.2.1.2.1. O depósito do pré-projeto de pesquisa para as Comissões de Avaliação será de responsabilidade
exclusiva do candidato.
3.2.1.2.2. Os pré-projetos de pesquisa deverão ser enviados no formato PDF (Portable Document Format),
salvos e nomeados da seguinte forma: Número da Linha de Pesquisa de acordo com o Anexo
II_Curso_número-do-CPF,
ou
Passaporte
no
caso
de
candidato
estrangeiro
(Ex.:
L1_Mestrado_000.000.000-00), sob pena de não homologação da inscrição por não cumprimento de critério
formal. Ficam vedadas quaisquer referências aos nomes próprios ou quaisquer outras informações que
identifiquem candidato(a)s na denominação dos arquivos.
3.2.1.2.3. A banca receberá os pré-projetos identificados com um código que os impedirá de identificar o(a)
candidato(a), razão pela qual é vedada a identificação do candidato no corpo do Pré-Projeto, sob pena de
eliminação na Etapa 1.
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3.2.1.3. Critérios adotados para a Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa (Eliminatório):Critérios
a) Aderência à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato no ato da inscrição (vide
Anexo II e página eletrônica do PPGEO: www.ufpe.br/posgeografia);
b) Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos;
c) Demonstração de conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais;
d) Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência;
e) Consistência e viabilidade da pesquisa proposta;
f) Capacidade de expressão, demonstração de autonomia intelectual e pensamento.

Percentual
15%
15%
20%
15%
15%
20%

3.2.1.4. O pré-projeto de pesquisa de cada candidato(a) será analisado por uma Comissão de Avaliação
constituída por 3 (três) docentes, sendo 2 (dois) pertencentes ao quadro do Programa e vinculado à Linha de
Pesquisa de opção do candidato e, 1 (um) terceiro externo ao Programa. Individualmente, cada avaliador(a)
atribuirá nota, na escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com duas casas decimais.
3.2.1.5. A nota do Pré-Projeto de cada candidato(a) corresponderá à média aritmética simples das notas a ele
atribuídas pelos(as) três examinadores(as), com arredondamento para duas casas decimais, sendo exigida
nota mínima 7,0 (sete) para aprovação e participação na Etapa 2.
3.2.1.6. O pré-projeto de pesquisa deverá conter obrigatoriamente, conforme as normas da ABNT:
a) Título;
b) Indicação da linha de pesquisa em que se enquadra (de acordo com o ANEXO II);
c) Justificativa;
d) Problemática anunciada, com a questão central da pesquisa explicitada;
e) Objetivos;
f) Revisão da literatura;
g) Metodologia;
h) Referências;
i) Outros elementos, caso se faça necessário.
3.2.1.6.1. Recomenda-se:
a) Tamanho de papel: A4;
b) Margens superior e esquerda: 3,0 cm;
c) Margens inferior e direita: 2,0 cm;
d) Fonte: Times New Roman, tamanho 11;
e) Espaço entre linhas 1,5 cm;
f) Demais formatações livres.
3.2.1.7. O pré-projeto de pesquisa deve conter de 5 (cinco) a 10 (dez) páginas, incluindo elementos prétextuais e pós-textuais, inclusive capa (opcional) e referências.
3.2.1.8. O pré-projeto de pesquisa que ultrapassar o limite de páginas previsto no subitem 3.2.1.7. e/ou não
cumprir com a obrigatoriedade do subitem 3.2.1.6. será desenquadrado e atribuído nota 0 (zero) e eliminado
do processo de Seleção.
3.2.1.9. É vedada a indicação do nome de potenciais orientadores(as) no pré-projeto de pesquisa, sob pena de
invalidação do pré-projeto de pesquisa, com a automática atribuição de nota 0 (zero) e eliminação do
processo de Seleção.
3.2.2. Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
3.2.2.1. A etapa de apresentação e arguição do pré-projeto é de caráter eliminatória, sendo exigida nota
mínima 7 (sete) para aprovação, com PESO 4 (quatro) na composição da média geral.
3.2.2.2. A apresentação consistirá em exposição oral pela Plataforma Google Meet (que poderá contar com
suporte de apresentação em formato Power-Point) do pré-projeto de pesquisa pelo candidato em um período
de até 10 (dez) minutos, seguida de até 20 (vinte) minutos para arguição.
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3.2.2.3. No dia da apresentação do pré-projeto é de responsabilidade do(a) candidato(a) verificar previamente
o funcionamento do seu dispositivo eletrônico, câmera e microfone para a realização de sua apresentação.
3.2.2.4. A critério da Comissão, o Programa poderá reagendar, uma única vez, a defesa no mesmo turno ou
no máximo no turno seguinte depois do agendado inicial em caso de inviabilidade técnica.
3.2.2.5. A secretaria do PPGEO disponibilizará o link de acesso para cada candidato(a) por meio do E-mail
ppggeografia@ufpe.br, no dia anterior a apresentação. O(A) candidato(a) deverá entrar na sala pelo menos
10 (dez) minutos antes do horário previsto, para organizar sua apresentação e sua câmera deverá permanecer
ligada durante toda apresentação e defesa.
3.2.2.6. Critérios adotados para a Avaliação da apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
(Eliminatório):
Critérios
Percentual
a) Clareza e propriedade no uso da linguagem;
10%
b) Domínio dos conteúdos e conceitos, evidenciando a compreensão dos temas abordados,
30%
conhecimento dos fundamentos científicos e da viabilidade do projeto;
c) Domínio e precisão no uso metodologias científicas e ferramentas analíticas;
30%
d) Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa nas respostas às
30%
questões realizadas pela Comissão Julgadora.
3.2.2.7. A apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa de cada candidato(a) será analisado por uma
Comissão de Avaliação constituída por 3 (três) docentes, sendo 2 (dois) pertencentes ao quadro do Programa
e vinculado à Linha de Pesquisa de opção do candidato e, 1 (um) terceiro externo ao Programa. Individualmente, cada avaliador(a) atribuirá nota, na escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com duas casas decimais.
3.2.2.8. A nota do Pré-Projeto de cada candidato(a) corresponderá à média aritmética simples das notas a ele
atribuídas pelos(as) três examinadores(as), com arredondamento para duas casas decimais, sendo exigida
nota mínima 7,0 (sete) para aprovação e participação na Etapa 3.
3.2.2.9. A data e horário para a apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa será de acordo com ordem
alfabética e linha de pesquisa, sendo divulgada até às 21h do dia 18 de outubro de 2021 no site
www.ufpe.br/posgeografia/selecao.
3.2.3. Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.3.1. A avaliação do Curriculum Vitae, de caráter Classificatório, apresentará PESO 3 (três) na
composição da média geral.
3.2.3.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na Etapa 2 deverão, respeitados os prazos constantes no
subitem 1.4 deste edital, acessar o Formulário Eletrônico de Envio do Currículo, por meio do qual terão de
ser anexados:
a) A Planilha de Pontuação do Curriculum Vitae, devidamente preenchida, disponibilizada no formato .xlsx
(MS Excel) na página eletrônica do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
b) Os documentos comprobatórios dos títulos indicados na Planilha de Pontuação.
3.2.3.2.1. As atividades indicadas no Curriculum Vitae devem estar devidamente comprovadas através de
cópias de artigos, resumos, certificados etc. O(A) candidato(a) deve informar na coluna pertinente, ao lado
de cada atividade constante do seu currículo a contagem de títulos e o nome do documento anexo (arquivo
enviado no Formulário de Envio do Currículo) correspondente à referida atividade.
3.2.3.2.1.1. Nos casos em que o(a) candidato(a) opte por enviar múltiplos documentos comprobatórios em
um só arquivo, além do nome do arquivo, deverá informar também as páginas respectivas onde eles poderão
ser encontrados.
3.2.3.2.2. Não serão computadas as atividades que não cumprirem com as exigências destes subitens.
3.2.3.3. Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as tabelas de pontuação constantes do ANEXO
IV e ANEXO V, respectivamente para os(as) candidatos(as) ao curso de Mestrado e Doutorado. São de
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inteira responsabilidade do candidato as informações por ele preenchidas, sendo vedada a complementação
ou preenchimento das informações pela Comissão.
3.2.3.3.1. As pontuações que sejam contabilizadas com base em horas de atividade admitirão contagem de
pontos por fração (quantidade de horas inferior à contagem estipulada nas tabelas), respeitada a exigência de
mínimo de horas para início da contagem.
3.2.3.4. O cálculo da nota final de cada candidato(a) obedecerá aos intervalos de notas maior e menor de
cada Linha de Pesquisa. Ao(A) candidato(a) que obtiver maior pontuação no Curriculum Vitae será atribuída
nota 10,0 (dez), e ao(a) que obtiver a menor pontuação será atribuída nota 7,0 (sete), respeitada a condição
em cada Linha de Pesquisa. A nota final dos(das) demais candidatos(as) será obtida por regra de três simples,
considerando-se como referências a maior e a menor notas obtidas na avaliação do Curriculum Vitae, na
respectiva Linha de Pesquisa.
4. RESULTADO
4.1. O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas. Os(As) candidatos(as) aprovados(as), com média geral ≥ 7,00 (maior ou igual a sete vírgula zero)
serão classificados(as), em ordem decrescente, obedecido o número de vagas por Linha de Pesquisa de sua
escolha.
4.2. Eventuais empates na classificação dos candidatos do processo seletivo para o Mestrado e para o
Doutorado serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota em:
a) Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
b) Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
c) Avaliação do Curriculum Vitae
4.3. A divulgação do resultado final ocorrerá no site do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao) e será
objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade.
4.3.1. NÃO será fornecida informação sobre os resultados parciais (de cada etapa) ou do resultado final por
e-mail ou telefone.
5. RECURSOS
5.1. Após o término de cada etapa e divulgação dos resultados, caberá recurso, em formulário próprio, de
nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado, respeitados os prazos contidos no item 1.4 deste
edital, garantido(a) aos(as) candidatos(as) vista do espelho de correção da avaliação.
5.2. O recurso será dirigido a Comissão de Seleção e Admissão do Concurso, devendo ser enviado pelo
Formulário Eletrônico pertinente, a ser disponibilizado durante o período recursal no site do PPGEO
(www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
5.3. É facultado aos(as) candidatos(as) vista dos espelhos da avaliação individual. Os pedidos deverão ser
solicitados durante o período recursal via E-mail para ppggeografia@ufpe.br, com assunto “pedido etapa
(especificar a etapa)” devidamente identificados.
5.4. O recurso será dotado de efeito suspensivo, podendo o(a) candidato(a) participar das etapas
subsequentes do processo seletivo até a resposta ao recurso.
5.5. As etapas realizadas sob o efeito suspensivo terão validade condicionada à aprovação do recurso.
6. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1. São fixadas, nos termos do ANEXO II deste Edital, 25 (vinte e cinco) vagas para o Curso de Mestrado e
21 (vinte e uma) vagas para o Curso de Doutorado, distribuídas nas Linhas de Pesquisa do PPGEO/UFPE,
reservadas 50% do total das vagas de cada curso para as políticas de ações afirmativas, sendo
obrigatoriamente 01 (uma) das vagas reservadas para pessoa com deficiência como normatiza a Resolução
17/2021 CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO da UFPE, publicada no
B.O UFPE n.80 de 25 de maio de 2021,
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6.2. Do total, 12 (doze) vagas do curso de mestrado e 10 (dez) vagas do curso de doutorado são destinadas à
demanda aberta por ampla concorrência, reservadas 13 (treze) das vagas do curso de mestrado e 11 (onze)
das vagas do curso de doutorado para pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
pessoas trans (transexuais, transgêneros) e com deficiência, sendo 1 (uma) vaga das reservadas,
obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
6.2.1. Serão construídas duas listas de classificação, uma com a distribuição de vagas de ampla concorrência
e uma segunda com as vagas destinadas às políticas de ações afirmativas.
6.2.1.1 As vagas destinadas às políticas de ação afirmativas serão distribuídas em ordem decrescente de
pontuação dos(as) candidatos(as) inscritos nesta modalidade, respeitado o quantitativo estabelecido no item
6.2 deste Edital.
6.2.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) em ampla concorrência serão selecionados e classificados em
ordem decrescente até o preenchimento do número de vagas por linha de pesquisa oferecidas em cada curso
e respeitado às políticas de ações afirmativas.
6.2.3. Caso candidatos(as) optantes obtenham classificação que garanta sua admissão independente das
políticas de ações afirmativas, seu ingresso não será computado no montante de vagas destinado a esta
política.
6.2.4. Caso ocorram desistências de candidatos(as) selecionados(as), outros(as) candidatos(as) aprovados(as)
poderão ser chamados(as) a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação, o
número de vagas disponíveis por linha de pesquisa e as políticas de ações afirmativas.
6.2.5. Caso não exista candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) pessoas com deficiência serão
chamados(as) a preencher esta vaga candidatos(as) autodeclarados(as) pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, pessoas trans (transexuais, transgêneros), por ordem de classificação,
respeitada a vaga por linha de pesquisa.
6.2.6. As vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais,
transgêneros e travestis) e com deficiência sem candidatos aprovados e em número suficiente para ocupar as
vagas de políticas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera por linha de pesquisa, as
vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência.
6.2.7. As vagas não preenchidas em uma linha de pesquisa não poderão ser remanejadas para um candidato
classificável de outra linha.
6.3. Serão disponibilizadas duas vagas adicionais para servidores (docentes e técnicos administrativos) da
UFPE, sendo uma para o curso de Mestrado e uma para o curso de Doutorado, em atendimento à Resolução
Nº 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE
(http://www3.ufpe.br/propesq/images/propesq/Legislacao/Resolucao/resolucao_1_2011_ccepe.pdf).
6.3.1. Para fazer jus às vagas, os servidores terão que atender a todos os requisitos específicos para fins de
inscrição e de matrícula, assim como também deverão obter aprovação no processo seletivo conforme
descrito neste Edital.
6.4. A aprovação no processo seletivo não garante Bolsa de Estudo ou de outra natureza. Um número
limitado de bolsas de estudos será oferecido, quando disponível, aos candidatos selecionados de acordo com
a regulamentação do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Para ser aluno bolsista é exigido
cumprimento de regime integral.
7. MATRÍCULA
7.1 Como requisito para a matrícula, a Secretaria do PPGEO disponibilizará formulário eletrônico para envio
das informações e documentos necessários a efetivação, bem como definição de prazo razoável para
cumprimento desta exigência. O não preenchimento e envio do formulário com os documentos exigidos,
dentro do prazo previsto, configuram situação de desistência do candidato.
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7.1.1. Havendo desistência de candidato classificado, será convocado o candidato aprovado e classificável,
obedecida a ordem de classificação da Linha de Pesquisa.
7.1.2. As vagas não preenchidas em uma linha de pesquisa não poderão ser remanejadas para um candidato
classificável de outra linha.
7.1.3. Na convocação para preenchimento das vagas remanejadas, será respeitada a ordem de classificação
dos candidatos aprovados, dentro de cada linha de pesquisa.
7.1.4. Os candidatos aprovados e classificados, bem como os classificáveis remanejados, em situação de
cumprimento com o requisito do subitem 7.1 estarão aptos a realizar matrícula, conforme calendário 2021.1
SIGA “A” da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
7.1.5. Na documentação para matrícula, os certificados dos Cursos de Graduação e Mestrado obtidos no
exterior deverão ser apresentados com:
a) Autenticação do Consulado do Brasil no País onde o certificado foi emitido; ou
b) Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia.
7.1.5.1. A exigência deste item 7.1.5. é dispensada para certificados obtidos na França, para os quais não é
necessária nenhuma autenticação.
7.1.6. O candidato deverá apresentar até o prazo final de matrícula junto a documentação em atendimento ao
item 7.1 Declaração da Comissão de Heteroidentificação da UFPE validando o termo de autodeclaração
apresentado na fase de inscrição dos candidatos(as) optantes na modalidade de reserva de vaga para pessoas
negras (pretas e pardas).
7.1.7 A não apresentação da documentação até o prazo final de matrícula implicará na perda da vaga e
chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) e não classificado(a), dentro do número de vagas de ampla
concorrência, garantidas as vagas das políticas de ações afirmativas.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Localização do Programa de Pós-Graduação em Geografia
Av. dos Funcionários, s/n, Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, 6º andar, sala 604
CEP: 50740-550, Cidade Universitária, Recife-PE
Telefone: (81) 2126-8277 (temporariamente indisponível, enquanto atividades presenciais na UFPE
estiverem reduzidas em razão da pandemia do Covid-19)
Página na Internet: www.ufpe.br/posgeografia/selecao
E-mail: ppggeografia@ufpe.br
8.1.1. Quaisquer dúvidas dos candidatos (ou, até o fim do período de inscrições, quaisquer interessados em
participar do processo seletivo) deverão ser enviadas via formulário, que será disponibilizado na página do
Programa, não sendo aceitos, triados ou respondidos questionamentos por quaisquer outras vias.
8.1.2. As perguntas serão triadas e agrupadas por semelhança temática pela Secretaria e dirigidas à Comissão
de Seleção e Admissão, e respondidas publicamente na página do PPGEO.
8.2. Serão desclassificados da Seleção os candidatos que:
a) Tentarem burlar a justa concorrência ou as normas deste edital;
b) Faltarem a quaisquer das Etapas; ou
c) Não obedecerem aos prazos estabelecidos.
8.3. As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas da Seleção, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Avaliação.
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8.4. Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível nas páginas eletrônicas do
PPGEO/UFPE (www.ufpe.br/posgeografia/selecao) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação/UFPE
(http://www.propesq.ufpe.br).
8.5. Caberá à Comissão de Seleção e Admissão decidir sobre casos omissos.

Recife, 27 de julho de 2021.
Alcindo José de Sá
Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPE
Coordenador
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ANEXOS:
ANEXO I - INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO E PAGAMENTO DA GRU
ANEXO II - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA E VAGAS
ANEXO III – TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS
ANEXO IV - TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – MESTRADO
ANEXO V - TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – DOUTORADO
O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO poderá ser acessado para preenchimento e envio na página eletrônica
do PPGEO/UFPE (www.ufpe.br/posgeografia/selecao)
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ANEXO I
INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO E PAGAMENTO DA GRU
Etapas:
1º Acessar o endereço virtual: www.stn.fazenda.gov.br/gru;
2º Clicar em “impressão de GRU”;
3º Preencher os campos conforme discriminado abaixo.
Preenchimento dos campos:
Unidade Gestora (UG)/Favorecida: 153098
Gestão: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Nome da Unidade: PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRADUAÇÃO DA UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Solicitação / Valor (R$)
01

Inscrição em processo seletivo / 50,00

Número de Referência
15309830330865

Obs: o interessado deve inserir seus dados nos campos CPF do Contribuinte e Nome do Contribuinte.
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ANEXO II
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA E VAGAS
Área de Concentração: Regionalização e Análise Regional
LINHA 1: ANÁLISE AMBIENTAL, DINÂMICA SUPERFICIAL E CLIMÁTICA DAS PAISAGENS
Ementa: Contempla estudos voltados para o conhecimento do meio físico e análise e monitoramento de
ecossistemas, envolvendo estruturas, processos, funções e formas, bem como consequências e efeitos
advindos da reorganização espacial. Além de estudos voltados para o conhecimento da dinâmica superficial e
climática das paisagens naturais tropicais úmidas e semiáridas, envolvendo estruturas, processos, funções e
formas, bem como consequências e efeitos advindos da reorganização espacial. Pesquisas que envolvam as
representações Geocartográficas, Geotecnologias e suas aplicações em Geografia Física.
Linha 2: DINÂMICAS TERRITORIAIS DO DESENVOLVIMENTO E REGIONALIZAÇÕES
Ementa: Estudos que contemplam novas dinâmicas territoriais do desenvolvimento, processos espaciais de
regionalização históricos e/ou atuais e instrumentos e políticas voltados ao planejamento e à gestão do
território em escala urbano-regional, abordando estruturas produtivas, reestruturação produtiva, fluxos
econômicos hodiernos, dinâmicas demográficas, estruturas e estratégias de gestão e de governança territorial,
efeitos da globalização, da financeirização, da crise capitalista contemporânea e das interfaces entre as
dinâmicas territoriais, populacionais e migratórias e as questões sociais e ambientai, além das estruturas de
governança territorial. O eixo temático volta-se, também para a discussão da produção e dinâmicas dos
espaços metropolitanos e das cidades intermediárias, relacionando o atual perfil e dinamismo das mesmas às
políticas públicas implementadas pelos diversos níveis de governo – federal, estadual e municipal.
Linha 3: ESPAÇO AGRÁRIO, RURALIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Ementa: Pesquisas direcionadas à relação espaço e poder e o papel dos distintos agentes-atores do espaço
rural, e também destes nas relações com o espaço urbano: o conflito e a luta pela terra, as novas dinâmicas
do mundo rural diante do processo de urbanização e de globalização, industrialização do campo e o
agronegócio, multifuncionalidade, turismo rural, agroecologia, campesinato e desenvolvimento rural.
Linha 4: EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, CULTURA, POLÍTICA E INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO
CONTEMPORÂNEO DO ESPAÇO
Ementa: Estudos orientados à análise de fenômenos do mundo contemporâneo que afetam a produção do
espaço a partir da perspectiva de questões e objetos inscritos nos campos da educação em geografia,
geografia cultural, geografia política e geografia econômica e da inovação, bem como, contempla estudos
que valorizem a interdisciplinaridade, a interface teoria-prática, o diálogo de saberes.

LINHAS DE PESQUISA: VAGAS
Linha de Pesquisa
L1 - Análise Ambiental, Dinâmica Superficial e Climática das Paisagens
L2 - Dinâmicas Territoriais do Desenvolvimento e Regionalizações
L3 - Espaço Agrário, Ruralidades, Movimentos Sociais e Políticas Públicas
L4 - Educação Geográfica, Cultura, Política e Inovação na Produção
Contemporâneo do Espaço
Total Geral
Ampla Concorrência
Ações Afirmativas (pessoas declaradas pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, pessoas trans (transexuais, transgêneros))
Ações Afirmativas (pessoas com deficiência)

Mestrado
9

Doutorado
9

4
2

5
3

10

4

25
12

21
10

12

10

1

1

Link para acesso as informações do Corpo Docente do Programa:
https://www.ufpe.br/posgeografia/corpo-docente
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DOCENTES QUE OFERTAM VAGAS
Linha de Pesquisa
Mestrado Doutorado
L1 - ANÁLISE AMBIENTAL, DINÂMICA SUPERFICIAL E CLIMÁTICA DAS PAISAGENS
ANTONIO CARLOS DE BARROS CORRÊA
1
1
DANIELLE GOMES DA SILVA LISTO
1
2
EUGÊNIA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA
1
1
LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI
2
1
MARIA FERNANDA ABRANTES TORRES
1
2
OSVALDO GIRÃO DA SILVA
1
1
RANYÉRE SILVA NÓBREGA
2
1
TOTAL
9
9
L2 - DINÂMICAS TERRITORIAIS DO DESENVOLVIMENTO E REGIONALIZAÇÕES
ANA CAROLINA GONÇALVES LEITE
3
BERTRAND ROGER GUILLAUME COZIC
EDVÂNIA TÔRRES AGUIAR GOMES
LÍVIA IZABEL BEZERRA DE MIRANDA
1
NILO AMÉRICO RODRIGUES LIMA DE ALMEIDA
NILSON CORTEZ CROCIA DE BARROS
TOTAL
4

1
2
1
1
5

L3 - ESPAÇO AGRÁRIO, RURALIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
CLÁUDIO UBIRATAN GONÇALVES
1
2
MÔNICA COX DE BRITTO PEREIRA
1
1
TOTAL
2
3
L4 - EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, CULTURA, POLÍTICA E INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO
CONTEMPORÂNEO DO ESPAÇO
ANA CRISTINA DE ALMEIDA FERNANDES
1
CAIO AUGUSTO AMORIM MACIEL
2
FRANCISCO KENNEDY SILVA DOS SANTOS
1
MÔNICA COX DE BRITTO PEREIRA
1
PRISCYLLA KAROLINE DE MENEZES
3
RODRIGO DUTRA GOMES
2
TOTAL
10
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ANEXO III
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS

Eu, _______________________________________, CPF nº _____________, portador(a) do RG nº
___________________________, declaro, para os devidos fins, atender às condições do Edital
nº___________________ do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de
Pernambuco, sendo optante de vaga por política de Ações Afirmativas, na condição de pessoas:
(

) negras (pretas e pardas)

(

) quilombolas

(

) trans (transexuais, transgêneros e travestis)

(

(

) ciganas

(

) indígenas

) com deficiência

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

Local e data: __________________, ___/___/ 2021

Assinatura: ________________________________
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ANEXO IV
TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – MESTRADO
A – TITULAÇÃO (PESO 2,5)
Cursos: Indicar curso, Instituição, Período.
Pontuação
Média do Histórico Escolar da Graduação em Geografia
Equivalente à Média do Histórico
Média do Histórico Escolar da Graduação em outra área
0,8 da Média do Histórico
Especialização na área do Programa (360 h)
2,0 por Especialização concluída
Especialização em outras áreas (360 h)
1,0 por Especialização concluída
Aperfeiçoamento
0,5 para cada 120h
Observação importante: 1. No caso de haver conceitos em vez de nota nas disciplinas cursadas, aplicar a seguinte
pontuação para os conceitos recebidos: A = 9,5; B = 8,5; e C = 7,5.
B - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 0,5)
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Monitoria na Graduação
Atuação profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc.)

Pontuação
1,0 por semestre
1,5 por semestre
2,0 por semestre
1,5 por semestre
1,0 por semestre
1,0 por semestre
0,5 por semestre
0,5 por semestre

C – ATIVIDADE DE PESQUISA (PESO 2,0)
Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.
Estágio voluntário não curricular, mínimo 120 horas
PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias pertinentes

Pontuação
1,0 por cada 120 horas
1,0 por ano de bolsa
1,0 por ano de bolsa
1,0 por participação

D - PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de Estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais

Pontuação
0,1
0,2
0,5

Publicação de trabalhos completos em anais de congressos nacionais

1,0

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos Internacionais

1,0

Publicação de trabalhos completos em anais de congresso internacional

1,0
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Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES

Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação de livro
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)

Qualis A da Área Geografia – Máximo 10,0 por
artigo
Qualis B1 a B3 da Área Geografia – Máximo
9,0 por artigo
Qualis B4 a B5 da Área Geografia – Máximo
7,0 por artigo
Qualis C da Área Geografia – Máximo 2,0 por
artigo
Para revistas Qualis A em outra área – 5,00 por
artigo
Para revistas Qualis B1 a B3 em outra área –
3,00 por artigo
1,0
9,0
7,0
1,0

Patente com registro de depósito
3,0
Observação: 1. Para comprovação do “Qualis” deverá vir anexo à primeira página do artigo o espelho do “Qualis”
vigente
da
Revista/Periódico
disponível
na
Plataforma
Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf).
Só serão pontuados os artigos acompanhados deste espelho. 2. Publicações em revistas avaliadas pelo JCR com fator de
impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão pontuação similar. 3. Artigos com carta de aceite para
publicação serão considerados publicados.
E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1,0)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração, etc.
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Minicurso (mínimo 8h), como facilitador
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos.
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso e/ou
Mestrado Stritu sensu
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de Ciências,
Congressos etc.)
Projeto de Extensão (bolsista ou voluntária)

Pontuação
0,2 por participação
0,5 por cada 12h
0,5 por cada 8h
1,0 por cada 40h
1,0 por evento
1,0 por banca
0,5 por comissão
1,0 por projeto
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ANEXO V
TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – DOUTORADO
A – TITULAÇÃO (PESO 2,5)
Cursos: Indicar curso, Instituição, Período.
Pontuação
Média do Histórico Escolar do Mestrado
Equivalente à Média do Histórico
Mestrado concluído (ou a ser concluído) em até 24 meses
2,0 pontos
Especialização na área do Programa (360 h)
2,0 por Especialização concluída
Especialização em outras áreas (360 h)
1,5 por Especialização concluída
Aperfeiçoamento
0,5 para cada 120 h
Observações importantes: 1. No caso de não haver nota nas disciplinas cursadas, aplicar a seguinte pontuação
para os conceitos recebidos: A = 9,5; B = 8,5; e C = 7,5; 2. Mestrado concluído (ou a ser concluído) em 24 meses
até a data da matrícula.
B - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 0,5)
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Monitoria na Graduação
Atuação profissional na área do Programa ou em áreas
afins (pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc.)

Pontuação
1,0 por semestre
1,5 por semestre
2,0 por semestre
1,5 por semestre
1,0 por semestre
1,0 por semestre
0,5 por semestre
0,5 por semestre

C – ATIVIDADE DE PESQUISA (PESO 2,0)
Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento,
etc.
Estágio voluntário não curricular, mínimo 120 horas
PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes

Pontuação
1,0 por cada 120 horas
1,0 por ano de bolsa
1,0 por ano de bolsa
1,0 por participação

D - PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
Estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
Internacionais

Pontuação
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
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Publicação de trabalhos completos em anais de congresso internacional 1,0
Qualis A da Área Geografia – Máximo
10,0 por artigo
Qualis B1 a B3 da Área Geografia –
Máximo 9,0 por artigo
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES
Qualis B4 a B5 da Área Geografia –
Máximo 7,0 por artigo
Qualis C da Área Geografia – Máximo
2,0 por artigo
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
1,0
Qualis/CAPES
Publicação de livro
9,0
Publicação de capítulos de livros
7,0
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)
1,0
Patente com registro de depósito
3,0
Observação: 1. Para comprovação do “Qualis” deverá vir anexo à primeira página do artigo o espelho do
“Qualis”
vigente
da
Revista/Periódico
disponível
na
Plataforma
Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodi
cos.jsf). Só serão pontuados os artigos acompanhados deste espelho. 2. Publicações em revistas avaliadas pelo
JCR com fator de impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão pontuação similar. 3. Artigos com
carta de aceite para publicação serão considerados publicados.
E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1,0)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Minicurso (mínimo 8h), como facilitador
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos.
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso e/ou
Mestrado Stritu sensu
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, Congressos etc.)
Projeto de Extensão (bolsista ou voluntária)

Pontuação
0,2 por participação
0,5 por cada 12h
0,5 por cada 8h
1,0 por cada 40h
1,0 por evento
1,0 por banca
0,5 por comissão
1,0 por projeto
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (PPGM)
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em Reunião do Colegiado, em 19 de agosto de 2021)

Edital de Seleção PPG-Música, 2021.2
Item 3.1 ONDE SE LÊ:
Etapas
Inscrições

Datas
Dia inicial: 08/07/2021
Último dia: 22/07/2021

Horários
Início às 08h00 do dia inicial,
final às 23h59 do último dia

Etapa 1 – (de caráter eliminatório)
Análise do Pré-projeto de Pesquisa

A partir do dia 26/07/2021

Resultado da etapa 1

10/08/2021

18h00

Prazo Recursal da etapa 1

11/08/2021 a 13/08/2021

Início às 08h00 do dia 11

(intervalo de 3 dias úteis)

Fim às 18h00 do dia 13

Etapa 2 – (de caráter
classificatório)Avaliação de
Curriculum Vitae Lattes

A partir do dia 16/08/2021

Resultado da etapa 2

20/08/2020

18h00

Prazo Recursal da etapa 2

23/08/2021 a 25/08/2021

Início às 08h00 do dia 23

(intervalo de 3 dias úteis)

Fim às 18h00 do dia 25

Resultado Final

26/08/2021

10h00

Prazo Recursal do Resultado Final

27/08/2021 a 31/08/2021

Início às 08h00 do dia 27
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Fim às 18h00 do dia 29
Matrícula

Segundo o calendário do
SIGA A / PROPG

Início das Aulas

Definido pelo Programa
após a matrícula

Item 3.1 LEIA-SE
Etapas
Inscrições

Datas
Dia inicial: 08/07/2021
Último dia: 22/07/2021

Horários
Início às 08h00 do dia inicial,
final às 23h59 do último dia

Etapa 1 – (de caráter eliminatório)
Análise do Pré-projeto de Pesquisa

A partir do dia 26/07/2021

Resultado da etapa 1

10/08/2021

18h00

Prazo Recursal da etapa 1

11/08/2021 a 13/08/2021

Início às 08h00 do dia 11

(intervalo de 3 dias úteis)

Fim às 18h00 do dia 13

Etapa 2 – (de caráter
classificatório)Avaliação de
Curriculum Vitae Lattes

A partir do dia 16/08/2021

Resultado da etapa 2

20/08/2020

18h00

Prazo Recursal da etapa 2

23/08/2021 a 25/08/2021

Início às 08h00 do dia 23

(intervalo de 3 dias úteis)
Período para envio de material para
avaliação da veracidade da auto
declaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e
pardos)

Fim às 18h00 do dia 25
26/08/2021 a 27/08/2021

Início às 08h do dia 26
Fim às 18h do dia 27
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Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)

30/08/2021

Resultado da Comissão de
Heteroidentificação

31/08/2021

18h

Prazo recursal para comissão
heteroidentificação

01/09/2021 a 03/09/2021

Início às 08h do dia 01

Resultado Final

07/09/2021

18h

Prazo Recursal do Resultado Final

08/09/2021 a 10/09/2021

Início às 08h do dia 08

Fim às 18h do dia 03

Fim às 18h do dia 10
Matrícula

Segundo o calendário do
SIGA A / PROPG

Início das Aulas

Definido pelo Programa
após a matrícula

Daniela Maria Ferreira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Música
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Aprovado na reunião do Colegiado de 12 de agosto de 2021)

EDITAL
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva torna público o
presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/psicologia-cognitiva , as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano
Letivo 2022 ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, Cursos de
Mestrado e Doutorado:
1. Inscrição:
1.1.

Para o Curso de Mestrado e de Doutorado exige-se comprovação do término do Curso de
Graduação reconhecido pelo MEC em qualquer área do conhecimento. Para o Curso de
Doutorado exige-se comprovação do término do curso de Mestrado em qualquer área do
conhecimento, realizados por instituições reconhecidas pelo MEC/CAPES. Admitir-se-á
inscrição à seleção de Mestrado dos concluintes de cursos de Graduação, com a matrícula no
Curso de Mestrado condicionada à aprovação e classificação no processo seletivo e à
conclusão do curso de Graduação até a data de matrícula. Admitir-se-á inscrição à seleção
de Doutorado dos concluintes de curso de Mestrado, com a matrícula no Curso de
Doutorado condicionada à aprovação e classificação no processo seletivo e à conclusão do
curso de Mestrado até a data de matrícula.

1.2.

Poderão se inscrever para o Doutorado candidatos sem a titulação de mestre, respeitada a
Resolução
19/2020
do
CEPE
19/2020
(https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/resolucao_stricto_sensu_set2020.pdf/76137
aec-2f25-4308-a7ce-fa3a31a557fb).

1.3.

A inscrição será realizada de 14 de setembro até às 23h59 do dia 26 setembro 2021 de
forma remota. Não haverá entrega de documentação impressa.

1.4.

A inscrição compreende o preenchimento de formulário e envio de todos os documentos
exigidos no Edital para o e-mail selecao.cognitiva@ufpe.br em acordo com o Item 2. É de
inteira e exclusiva responsabilidade do candidato encaminhar todos os documentos exigidos
no Edital. Estas não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese, após o
período de inscrição. O/a candidato/a deverá informar no assunto e-mail: Inscrição Curso
Mestrado ou Inscrição Curso Doutorado seguido do nome completo do/a candidato/a, conforme o modelo (ver Anexo I). Se, em virtude do tamanho dos arquivos, for necessário envio de mais de um e-mail, esse procedimento é admitido desde que as mensagens sejam enviadas em resposta à primeira, de modo que todas as mensagens terão o mesmo assunto e
organizadas no sistema de modo sequencial, evitando pulverização de mensagens. Não será
aceito envio de arquivo por drive ou afins.

1.5.

Informações imprecisas ou equivocadas, bem como documentação de comprovação não
apresentada conforme solicitado, podem levar ao indeferimento da inscrição.
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1.6.

As inscrições serão verificadas e homologadas pela Comissão de Seleção e Admissão,
composta por docentes permanentes e colaboradores do Colegiado do Programa, no que se
refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme previsto neste Edital.

1.7.

A comissão de Seleção de Mestrado será composta por seis avaliadores, sendo três de cada
linha de pesquisa.

1.8.

A comissão de Seleção de Doutorado será composta por quatro avaliadores, sendo dois de
cada linha de pesquisa.

2. Documentação exigida no ato da inscrição:
2.1.

Documentação de apresentação obrigatória exigida para a inscrição no Mestrado e no
Doutorado; quando não apresentados, leva automaticamente ao indeferimento da inscrição).

a) Ficha
de
inscrição,
devidamente
preenchida
e
enviada
via
online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe132z2rItR5SS05SyL8TnWGvEi664FSWikF
u9prRyKU1QpBQ/viewform?usp=sf_link O preenchimento online desta Ficha de Cadastro
é obrigatório, porém não substitui o envio dos documentos, por e-mail, incluindo Ficha de
inscrição (ver Anexo II). Não será homologada a inscrição caso esta ficha não tenha sido
devidamente preenchida e enviada pelo sistema. O candidato/a deverá preencher o
formulário online enviá-lo pelo sistema, salvando uma cópia em pdf para anexar a
documentação a ser entregue para a inscrição. Este arquivo deve ser nomeado da seguinte
forma:
 ficha_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado)
 ficha_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado)
Atenção: Os/As candidatos/as receberão notificação automática de recebimento do e-mail enviado para o Programa do preenchimento da Ficha online, porém, esta notificação não se configura como homologação de inscrição, uma vez que a verificação dos documentos ocorrerá
posteriormente, conforme cronograma disponível nos Itens 3.2 e 3.5 deste Edital.
b) Documentação pessoal: um único arquivo digital, em formato pdf, contendo: 1) uma foto
recente, de rosto, em boa qualidade de visualização; 2) Cópia de Carteira de Identidade
(frente e verso); 3) Cópia de CPF (caso não conste na Carteira de Identidade); e 4) Cópia da
certidão de quitação eleitoral emitida pelo Supremo Tribunal Federal (no qual constam os
dados do título de eleitor e sua quitação eleitoral). Não serão aceitos comprovantes de votação ou carteira de habilitação ou de órgão de classe como documentos de identidade uma
vez que eles informam apenas o número do documento de identidade, sem indicações outras
necessárias ao preenchimento completo de documentação exigida pela Universidade. No caso de candidato/a estrangeiro/a, serão exigidas somente a foto recente de rosto, em boa qualidade de visualização e cópia de Passaporte. Todos os documentos e a foto devem ser reunidos em arquivo único, a ser nomeado da seguinte forma:
 docpessoais_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado)
 docpessoais_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado)

c) Curriculum lattes e documentos comprobatórios. O currículo deverá obrigatoriamente
ser inserido na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br/ a partir da qual deve ser gerado um
documento, em formato pdf, e anexado à cópia da documentação comprobatória. O Currí-
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culo, cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) deverá ser o primeiro documento a ser inserido seguido dos documentos numerados na mesma sequência da relação apresentada nos Itens 3.5.1 ou 3.8.1(ver Anexo III) e não na sequência do Lattes. Informações
incompletas, inconsistentes ou não comprovadas serão sumariamente desconsideradas, não
computadas na avaliação. Documentação apresentada em outra sequência não será homologada. Atenção: Esta documentação deve ser reunida em um único arquivo pdf, que deve ser
nomeado da seguinte forma:
 lattes_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado)
 lattes_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado)
d) Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso. Os/As candidatos/as ao
Curso de Mestrado deverão enviar Cópia do Diploma do Curso de Graduação, ou comprovante de conclusão do curso ou ainda declaração emitida pela instituição de ensino na qual o
candidato está matriculado, atestando a sua condição de concluinte e informando a data prevista para conclusão, assinada pelo Coordenador do Curso. Os/As candidatos/as ao Curso
de Doutorado deverão enviar Cópia do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de
Graduação e Cópia do Diploma do Curso de Mestrado, ou comprovante de conclusão do curso, ou ainda declaração emitida pela instituição na qual o candidato está matriculado, atestando a sua condição de concluinte e informando a data prevista para conclusão, assinada
pelo Coordenador do Curso.Os candidatos/as deverão encaminhar em único arquivo em
pdf que deve ser nomeado da seguinte forma:



diploma-ME-Nome-últimoSobrenome.pdf (para o mestrado)
diploma-DO-Nome-últimoSobrenome.pdf (para o doutorado)

e) Pré-projeto de pesquisa, em formato PDF (português, espanhol ou inglês), contendo, no
mínimo: título, justificativa, revisão da literatura, objetivo(s), metodologia e referências bibliográficas (papel A4, com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm;
fonte 12; espaçamento simples; as demais formatações são livres). Pré-projeto Mestrado,
com no mínimo de 04 e o máximo de 06 páginas e Pré-Projeto Doutorado, com o mínimo
de 08 e o máximo de 10 páginas. Não são necessários capa e sumário; se forem incluídos,
eles contam para o limite de páginas acima. O projeto deverá ser enviado em versão cega,
sem o nome do/a candidato/a ou informações que o identifiquem. Este documento deve ser
enviado em arquivo único, em formato pdf com o titulo do pré-projeto.
f) Documentação complementar. Apenas para candidatos/as autodeclarados/as negros/as (pretos/as ou pardos/as), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência e que registrarem a opção por cotas, na ficha de inscrição:
 Todos/as os/as candidatos/as arrolados acima devem preencher e enviar Termo de Autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para a pós-graduação
stricto sensu da Universidade Federal de Pernambuco (conforme Anexo IV).
 Indígenas - cópia, em pdf, do Registro de Nascimento Indígena (RANI) e/ou Carta de
Recomendação emitida por liderança indígena reconhecida ou ancião indígena reconhecido ou personalidade indígena de reputação pública reconhecida ou órgão indigenista
e/ou Histórico Escolar emitido por escola indígena. O documento (original ou cópia autenticada) será exigido no ato de matrícula, caso o/a candidato/a seja aprovado/a. Para
fins deste edital, consideram-se indígenas apenas as pessoas que apresentarem essa documentação.
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 Pessoas com deficiência: cópia em pdf do Laudo Médico, emitido por médico especialista na deficiência apresentada, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O documento (original ou cópia autenticada) será exigido no ato de matrícula, caso o/a candidato/seja aprovado/a. Para fins
deste edital, consideram-se pessoas com deficiência, apenas aquelas que se enquadram
nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações,
e a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A relação de deficiências admitidas está disponível no link de documento emitido pela UFPE (para seleção SiSU):
https://sisu.ufpe.br/arquivos/CANDIDATOS-INSCRITOS-PCD-2021.pdf
 Candidatos/as ciganos(as) ou quilombolas: declaração de pertencimento ao grupo identitário assinada por liderança local.
g) Documentação complementar de vinculo institucional. Cópia de declaração de vínculo institucional com a UFPE. Esta documentação é exigida apenas para candidatos servidores da
UFPE (docentes ou técnicos) que desejam concorrer a vagas disponibilizadas no Item 6.7 deste
Edital. A declaração deverá ser emitida e assinada pela Chefia imediata contendo a descrição
das funções realizadas pelo servidor. Este documento deve ser enviado em arquivo único, em
formato pdf, que deve ser nomeado da seguinte forma:
h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
conforme GRU (Anexo IX), podendo ser efetivado por meio do endereço eletrônico
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp. Não será aceito comprovante
de pagamento com agendamento, apenas pagamento devidamente quitado. Para candidatos/as estrangeiros/as, esta taxa pode ser paga em até três meses após a matrícula e início
do curso. Esse documento deverá ser enviado, em formato pdf, e nomeado da seguinte forma:
 taxa_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado)
 taxa_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado)
2.2.

A ausência de qualquer um dos documentos ou a não organização dos documentos conforme
orientado no tópico acima (2.1), resultará na não homologação da inscrição.

2.3.

Não será permitido acréscimo ou substituição de documentos após a divulgação do resultado
da homologação das inscrições. Caso sejam identificados erros ou lacunas, o/a candidato/a
será desclassificado.

2.4.

No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado
do Brasil no país onde ele foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da
Convenção da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos
na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.

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, 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
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vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão da
Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula;
2.6.

Pedidos de isenção da taxa de inscrição

2.6.1. O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser feito nos prazos estabelecidos no Cronograma disponível nos itens 3.2 e 3.5 deste edital.
2.6.2. Ficam isentos/as do pagamento da taxa de inscrição à seleção ao mestrado e ao doutorado.
a) candidato/a inscrito/a no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
integrante de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007;
b) discente regularmente matriculado/a na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado;
c) servidores/as ativos/as e inativos/as da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e
d) professor/a substituto/a conforme Res. 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, com
a devida comprovação
2.6.3. O/a candidato/a que se insere em uma das condições mencionadas no item anterior, poderá
requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo previsto no Cronograma apresentado neste Edital, conforme Anexo VIII (para o/a candidato/a inscrito/a no
Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal integrante de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 e os demais candidatos/as) deste Edital. O pedido
de isenção deve ser enviado, junto com documentação comprobatória, para o email selecao.cognitiva@ufpe.br, em formato pdf, nomeado da seguinte forma:



Isencao_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado)
Isencão_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado)

2.6.4. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser solicitados no prazo previsto no Edital
(ver itens 3.2 e 3.5). Em caso de indeferimento, é facultado ao/à candidato/a o pagamento da taxa de
inscrição ou a interposição de recurso através do e-mail selecao.cognitiva@ufpe.br, em até dois dias
úteis, dotado de efeito suspensivo.
2.6.5. Pedido de isenção de taxa de inscrição sem a devida documentação comprobatória (inclusive
comprovante do cadastro único) será indeferido, sem direito a recurso.
3.

Exame de Seleção e Admissão

3.1.

O Concurso será procedido pelas Comissões de Seleção de Mestrado e de Doutorado, ambas
designadas pelo Colegiado do Programa.

3.2.

A Seleção para o Mestrado será constituída das seguintes etapas:

Etapas do Processo de Seleção
Envio de requerimento de dispensa da prova de
inglês e de dispensa da taxa de inscrição.
Via e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br
Divulgação do resultado do pedido de dispensa da
prova de inglês e de dispensa da taxa de inscrição.
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo recursal sobre dispensa da prova de inglês e
de dispensa da taxa de inscrição.

2021

Horários

30/08 a 01/09

Até às 23h59

03/09

A partir das 16 horas

08/09 a 10/09

até às 23h59
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Via e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br
Divulgação dos resultados dos recursos
13/09
Inscrições: Envio dos documentos exigidos no
Edital para o e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br e
preenchimento de formulário
Divulgação da homologação das inscrições
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo recursal*
Divulgação do resultado dos recursos
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Etapa 1: Exame de Inglês
Resultados da Etapa 1
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo Recursal Etapa 1*
Resultados dos Recursos da Etapa 01
Etapa 2: Avaliação do Pré-projeto de pesquisa
Resultado Etapa 2:
Prazo Recursal Etapa 2: *
Divulgação dos resultados dos recursos
Etapa 3: Defesa do Pré-projeto de pesquisa**
Resultado Etapa 3:

14/09 a 26/09

até às 23h59

28/09

a partir das 16 horas

29/09 a 01/10

até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*

05/10
07/10
11/10
13/10 a 15/10
18/10
19/10 a 28/10
29/10
01 a 04/11
08/11
09/11 a 12/11
17/11

Prazo recursal Etapa 3: *

18/11 a 22/11

Divulgação dos resultados dos recursos
Etapa 4: Avaliação do Currículum Lattes
Resultado da Etapa 4:

24/11
25/11 a 29/11
01/12

Prazo Recursal da Etapa 4: *

02/12 a 06/12

Divulgação dos resultados dos recursos Etapa 4

10/12

Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidenficação

24/11 a 25/11

Prazo recursal para Comissão Heteroindentificação
Resultado dos recursos à Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final do Processo Seletivo
Prazo Recursal do Resultado do Processo Seletivo

a partir das 16 horas

a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*
------9h às 12h
15h às 18h
a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*
------------a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*
a partir das 16 horas

26/11 a 30/11
02/12

a partir das 16 horas

03 a 07/12

até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*

10/12
14/12
15/12 a 17/12

Divulgação dos resultados dos recursos

21/12/2021

Resultado Final (se for preciso)

22/12/2021
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Matricula
Início das aulas

2022. 1 (Conforme calendário de matrículas no
SIGA A/PROPG/UFPE)
2022. 1 (conforme calendário definido pelo
Programa de Pós-Graduação após matrícula)

**Os recursos devem ser encaminhados conforme modelo apresentado no Anexo VI.
**A depender da quantidade de candidatos aprovados para Etapa 3, as datas e horários poderão ser
ampliados, sendo essas informações divulgadas no site do Programa.
Etapa 1: Prova de Inglês
3.2.1. A prova de inglês é eliminatória, de múltipla escolha, sendo atribuída ao/a candidato/a
pontuação de 0 (zero) a 10,0 (dez). Para aprovação nesta etapa, o/a candidato/a do mestrado
deverá obter nota igual ou superior a 7,0 (sete). Esta etapa possui peso 0 (zero).
3.2.2. A prova de inglês será realizada remotamente, em plataforma própria, auxiliada por videoconferência, gravada, aplicada e supervisionada pela Coordenação de Línguas e Interculturalidade (CLING) da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
3.2.3. É de total responsabilidade do candidato a inscrição para o exame de inglês, bem como a
sua participação na reunião de preparação (Sessão de Treinamento e Orientação), uso correto
das ferramentas e as condições necessárias para realização do exame.
3.2.4. Na prova de Inglês são critérios para a avaliação: o conhecimento em língua inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em língua inglesa.
Conhecimento em língua inglesa e a compreensão e interpretação de texto
científico redigido em língua inglesa.

100%

3.2.5 Para solicitar a inscrição para Prova de Proficiência, os candidatos com inscrição homologada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva devem se inscrever no link abaixo:
https://sistemas.fade.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx#
3.2.6. Para todas as informações sobre a inscrição para a Prova de Proficiência, eventuais custos,
emissão de certificados e outras informações devem ser consultadas junto a CLING-DRI
nos emails apoio.cling@ufpe.br e/ou proficiencia@ufpe.br
3.2.7. Os candidatos que efetuarem sua inscrição para Prova de Proficiência sem a devida
homologação prévia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva terão sua
solicitação automaticamente cancelada.
3.2.8. Durante a realização do exame, é vetado o uso de dicionários físicos ou online, bem como
quaisquer livros ou materiais diversos.
3.2.9. Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua inglesa
ficarão isentos de realizar a prova de inglês. São aceitos declarações ou certificados de testes
realizados nos últimos 5 (cinco) anos dos seguintes exames (TOEIC, TOEFL IBT, TOEFL
ITP e IELTS) e EXCETO o ATP (ABA Testing Program) que possui validade de dois anos.
Os escores mínimos exigidos em cada teste para a homologação da dispensa são:
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Prova do Cling DRI/UFPE realizada em edições ou Editais anteriores com nota mínima de
7,0 (sete), TOEIC (score mínimo 255 pontos), TOEFL IBT (score mínimo 30 pontos),
TOEFL ITP (score mínimo 460 pontos), IELTS (score mínimo 3 pontos), MET (Mestrado:
score mínimo 40 pontos para Mestrado e 53 pontos escore mínimo para o Doutorado) além
da declaração de nota do teste personalizado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Cognitiva elaborado pela ABA referente ao último processo seletivo (Mestrado e Doutorado
com escore mínimo de 6.0 pontos).
3.2.10. A solicitação de dispensa da realização da prova de lingua inglesa deverá ser realizada nos
prazos estabelecidos no Cronograma disponível no Item 3.2 deste edital. Os/As
candidatos/as deverão solicitar a dispensa da prova de inglês junto com a documentação
comprobatória (ver Anexo V), para o email selecao.cognitiva@ufpe.br , em formato pdf,
nomeado da seguinte forma:
Dispensa ingles_ME_Nome-último sobrenome.pdf (para o mestrado).
3.2.11. O resultado da Etapa 1 será apresentado em ordem alfabética sem divulgação de notas.
Etapa 2: Avaliação do Pré-projeto de pesquisa. Esta etapa de caráter eliminatório, consistirá na
avaliação do Pré-projeto de pesquisa
3.3.1. Pré-projetos de pesquisa que não tem aderência às linhas de pesquisa do PPG serão
eliminados (ver Anexo VI). Os projetos que têm aderência a uma das linhas de pesquisa do PPG
serão avaliados considerando os seguintes critérios:
(a) delimitação do problema, justificativa e objetivos (25%)
(b) coerência entre os objetivos e o método proposto (25%)
(c) clareza, coerência, propriedade no uso da linguagem científica evidenciando a
compreensão sobre o tema a ser investigado (25%)
(d) pertinência teórica e metodológica (25%)
3.3.2. A nota mínima para aprovação nesta Etapa será 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10,0
(dez). O candidato que não obtiver a nota mínima exigida será eliminado do processo seletivo. No
cômputo da nota final no processo seletivo, essa nota terá peso 3 (três).
3.3.3. O resultado da Etapa 2 será apresentado em ordem alfabética sem divulgação de notas.
Etapa 3: Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa. Esta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na
exposição, por videoconferência do Pré-projeto de pesquisa, pelo candidato em até 10 minutos,
seguida de arguição, por até 10 minutos para cada arguidor, sendo vedada a presença de qualquer
outro candidato/a.
3.4.1. A defesa do Pré-Projeto será realizada na forma remota, usando a plataforma do Google
meeting, nas datas e horários previstos no presente Edital. A data e horário para a realização da
defesa
do
Pré-projeto
de
cada
candidato/a
será
disponibilizada
no
site
https://www.ufpe.br/psicologia-cognitiva, após o período do prazo recursal da Etapa 2. Neste
endereço online, o/a candidato/a terá conhecimento sobre como deverá fazer o acesso no dia e
horário agendado, bem como as instruções referentes ao acesso à plataforma indicada. Nos casos de
problemas de conexão de internet nos dias e horários, a comissão analisará as possíveis soluções,
podendo as defesas serem remarcadas.
3.4.1.1. São critérios para a avaliação da defesa do Pré-projeto:
(a) domínio teórico e metodológico do conteúdo do projeto (30%)
(b) clareza, coerência e capacidade de síntese na apresentação oral (30%)

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

103

(c) propriedade das respostas às arguições (40%)
3.4.1.2. A nota mínima para aprovação nesta Etapa será 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10,0
(dez) com peso 5 (cinco). O candidato que não obtiver a nota mínima exigida nesta etapa será
eliminado.
Etapa 4: Avaliação do Currículum Lattes. Esta etapa, de caráter classificatório, será realizada
pela Comissão de seleção indicada pelo Colegiado do Curso, considerando a tabela de pontuação
apresentada no item 3.5.1. No cômputo da nota final no processo seletivo, essa nota terá peso 2
(dois).
3.5.1. Todo o candidato partirá de nota 7,0 (sete) por ter curso de Graduação. A variação de 7,0
(sete) a 10,0 (dez) será proporcional à pontuação obtida conforme os seguintes itens.
1 – TITULAÇÃO: (peso 0,5)
Atividade (Indicar curso, Instituição, período)

Unidade

1.1. Curso de especialização (concluído)
Curso
1.2. Curso de especialização (em andamento)
Curso
1.3. Componentes curriculares em cursos de pós-graduação stricto sensu Disciplinas
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (peso 1,0)
Atividade (indicar período, local, função, envolvimento etc.)
2.1. Monitoria
2.2. Docente em Graduação
2.3. Docente em Pós-Graduação (lato e stricto sensu)
2.4. Atuação profissional em Psicologia, áreas afins e/ou contextos
relevantes para a pesquisa indicada no pré-projeto
2.5. Consultor em projetos de pesquisa e/ou ensino (máximo 2)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 3,0)
Atividade (indicar local, projeto, período, orientação etc.)
3.1. Bolsista ou Voluntário de Programa de Iniciação Científica ou
similares
3.2. Bolsa de aperfeiçoamento técnico ou similar
3.3. Orientação de estágios, monografias, trabalhos de conclusão de
curso
3.4. Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 5,0)
Trabalho produzido (indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas etc.)
4.1. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
nacionais (máximo 5)
4.2. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
internacionais (máximo 5)
4.3. Publicação em revista nacional
4.4. Publicação em revista internacional
4.5. Publicação de capítulos de livros
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Unidade

Pontuação
máxima
5,0
2,5
2,5

Semestre
Disciplina
Disciplina
Ano

Pontuação
máxima
2,0
2,0
2,0
2,0

Consultoria

2,0

Unidade
Semestre

Pontuação
máxima
4,0

Semestre
Orientação

2,0
2,0

Projeto

2,0

Unidade
Trabalho

Pontuação
máxima
0,25

Trabalho

0,5

Artigo
Artigo
Capítulo

2,0
3,0
1,5
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4.6. Publicação de livros completos
4.7. Prêmios científicos
5 - ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (peso 0,5)
Trabalho produzido (Indicar evento, curso, duração etc.)

Livro
Prêmio

2,0
0,75

Unidade

Pontuação
máxima
1,0
0,7
0,3
2,0
2,0
2,0

5.1. Participação em cursos com mínimo de 40h (máximo 4)
Curso
5.2. Palestrante em eventos científicos e de extensão (máximo 7)
Evento
5.3. Monitor em eventos científicos e de extensão (máximo 3)
Evento
5.4. Participação em Bancas Examinadoras (máximo 4)
Banca
5.5. Parecerista em periódicos e/ou comitês científicos (máximo 2)
Parecer/Comitê
5.6.Comissão organizadora em eventos científicos/extensão
Evento
(máximo 2)
5.7. Participação em projeto registrado de extensão (máximo 2)
Projeto

2,0

3.5. O Processo Seletivo do Doutorado será constituído pelas seguintes etapas:
Etapas do Processo de Seleção
Envio de requerimento de dispensa da prova de
inglês e de dispensa da taxa de inscrição.
Via e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br
Divulgação do resultado do pedido de dispensa da
prova de inglês e de dispensa da taxa de inscrição.
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo recursal sobre dispensa da prova de inglês e
de dispensa da taxa de inscrição.
Via e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br
Divulgação dos resultados dos recursos

2021

Horários

30/08 a 01/09

Até às 23h59

03/09

A partir das 16 horas

08/09 a 10/09

até às 23h59

13/09
Inscrições: Envio dos documentos exigidos no
Edital para o e-mail: selecao.cognitiva@ufpe.br e
preenchimento de formulário
Divulgação da homologação das inscrições
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo recursal*
Divulgação do resultado dos recursos
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Etapa 1: Exame de Inglês
Resultados da Etapa 1
Local: site do PPG em Psicologia Cognitiva UFPE
Prazo Recursal Etapa 1*
Resultados dos Recursos da Etapa 01
Etapa 2: Avaliação do Pré-projeto de pesquisa
Resultado Etapa 2:
Prazo Recursal Etapa 2: *
Divulgação dos resultados dos recursos
Etapa 3: Defesa do Pré-projeto de pesquisa**

14/09 a 26/09

até às 23h59

28/09

a partir das 16 horas

29/09 a 01/10

até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*

05/10
07/10
11/10
13/10 a 15/10
18/10
19/10 a 28/10
29/10
01 a 04/11
08/11
09/11 a 12/11
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Resultado Etapa 3:

17/11

Prazo recursal Etapa 3: *

18/11 a 22/11

Divulgação dos resultados dos recursos
Etapa 4: Avaliação do Curriculum Lattes
Resultado da Etapa 4:

24/11
25/11 a 29/11
01/12

Prazo Recursal da Etapa 4: *

02/12 a 06/12

Divulgação dos resultados dos recursos Etapa 4

10/12

Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidenficação

24/11 a 25/11

Prazo recursal para Comissão Heteroindentificação
Resultado dos recursos à Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final do Processo Seletivo
Prazo Recursal do Resultado do Processo Seletivo
Divulgação dos resultados dos recursos
Divulgação do Resultado Final
Matricula
Início das aulas

a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*
------------a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*
a partir das 16 horas

26/11 a 30/11
02/12

a partir das 16 horas

03 a 07/12

até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*

10/12
14/12
15/12 a 17/12

a partir das 16 horas
até às 23h59 para o envio
do e-mail de recurso*

21/12/2021
22/12/2021
a partir das 16 horas
2022. 1 (Conforme calendário de matrículas no
SIGA A/PROPG/UFPE)
2022. 1 (conforme calendário definido pelo
Programa de Pós-Graduação após matrícula)

**Os recursos devem ser encaminhados conforme modelo apresentado no Anexo VI.
**A depender da quantidade de candidatos aprovados para Etapa 3, as datas e horários poderão ser
ampliados, sendo essas informações divulgadas no site do Programa.
Etapa 1: Prova de Inglês
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

A prova de inglês é eliminatória, de múltipla escolha, sendo atribuída ao/a candidato/a
pontuação de 0 (zero) a 10 (dez). Para aprovação nesta etapa, o/a candidato/a do Doutorado deverá obter nota igual ou superior 8 (oito). Esta etapa possui peso 0 (zero).
A prova de inglês será realizada remotamente, em plataforma própria, auxiliada por videoconferência, gravada, aplicada e supervisionada pela Coordenação de Línguas e Interculturalidade (CLING) da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
É de total responsabilidade do candidato a inscrição para o exame de inglês, bem como a
sua participação na reunião de preparação (Sessão de Treinamento e Orientação), uso correto das ferramentas e as condições necessárias para realização do exame.
Na prova de Inglês são critérios para a avaliação: o conhecimento em língua inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em língua inglesa.
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Conhecimento em língua inglesa e a compreensão e interpretação de texto
científico redigido em língua inglesa.

100%

3.5.5. Para solicitar a inscrição para Prova de Proficiência, os candidatos com inscrição homologada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva devem se inscrever no
link: https://sistemas.fade.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx#
3.5.6. Para todas as informações sobre a inscrição para a Prova de Proficiência, eventuais custos, emissão de certificados e outras informações devem ser consultadas junto a CLINGDRI nos emails apoio.cling@ufpe.br e/ou proficiencia@ufpe.br
3.5.7. Os candidatos que efetuarem sua inscrição para Prova de Proficiência sem a devida homologação prévia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva terão sua solicitação automaticamente cancelada.
3.5.8. Durante a realização do exame, é vetado o uso de dicionários físicos ou online, bem como
quaisquer livros ou materiais diversos.
3.5.9. Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua inglesa
ficarão isentos de realizar a prova de inglês.São aceitos declarações ou certificados de testes realizados nos últimos 5 (cinco) anos dos seguintes exames (TOEIC, TOEFL IBT,
TOEFL ITP e IELTS) e EXCETO o ATP (ABA Testing Program) que possui validade de
dois anos Os escores mínimos exigidos em cada teste para a homologação da dispensa
são:
Prova do Cling DRI/UFPE realizada em edições ou Editais anteriores com nota mínima de
8,0 (oito), TOEIC (score mínimo 255 pontos), TOEFL IBT (score mínimo 30 pontos),
TOEFL ITP (score mínimo 460 pontos), IELTS (score mínimo 3 pontos), MET (Mestrado:
score mínimo 40 pontos para Mestrado e 53 pontos escore mínimo para o Doutorado) além
da declaração de nota do teste personalizado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Cognitiva elaborado pela ABA referente ao último processo seletivo (Mestrado e Doutorado
com escore mínimo de 6.0 pontos).
3.5.10. A solicitação de dispensa da realização da prova de língua inglesa deverá ser realizada nos
prazos estabelecidos no Cronograma disponível no item 3.5 deste edital. Os/As
candidatos/as deverão solicitar a dispensa da prova de inglês junto com a documentação
comprobatória (ver Anexo V), para o e-mail selecao.cognitiva@ufpe.br , em formato pdf,
nomeado da seguinte forma:
Dispensa ingles_DO_Nome-último sobrenome.pdf (para o doutorado).
3.5.11. O resultado da Etapa 1 será apresentado em ordem alfabética sem divulgação de notas.

Etapa 2: Avaliação do Pré-projeto de pesquisa. Esta etapa de caráter eliminatório, consistirá na
avaliação do Pré-projeto de pesquisa.
3.6.1. Pré-projetos de pesquisa que não tem aderência às linhas de pesquisa do PPG serão
eliminados (ver Anexo VI). Os projetos que têm aderência a uma das linhas de pesquisa do PPG
serão avaliados considerando os seguintes critérios:
a) delimitação do problema, justificativa e objetivos (25%)
b) coerência entre os objetivos e o método proposto (25%)
c) clareza, coerência, propriedade no uso da linguagem científica evidenciando a
compreensão sobre o tema a ser investigado (25%)
d) pertinência teórica e metodológica (25%)
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3.6.2. A nota mínima para aprovação nesta Etapa será 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10,0
(dez). O candidato que não obtiver a nota mínima exigida será eliminado do processo seletivo. No
cômputo da nota final no processo seletivo, essa nota terá peso 3 (três).
3.6.2.1. O resultado da Etapa 2 será apresentado em ordem alfabética sem divulgação de notas.
Etapa 3: Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa. Esta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na
exposição, por videoconferência do Pré-projeto de pesquisa, pelo candidato em até 10 minutos,
seguida de arguição, por até 10 minutos para cada arguidor, sendo vedada a presença de qualquer
outro candidato.
3.7.1. A defesa do Pré-Projeto será realizada na forma remota, usando a plataforma do Google
meeting, nas datas e horários previstos no presente Edital. A data e horário para a realização da
defesa
dos
Pré-projetos
de
cada
candidato
será
disponibilizada
no
site
https://www.ufpe.br/psicologia-cognitiva, após o período do prazo recursal da Etapa 2. Neste
endereço online, o candidato terá conhecimento sobre como deverá fazer o acesso no dia e horário
agendado, bem como as instruções referentes ao acesso à plataforma indicada. Nos casos de
problemas de conexão de internet nos dias e horários, a comissão analisará as possíveis soluções,
podendo as defesas serem remarcadas.
3.7.1.1. São critérios para a avaliação da defesa do Pré-projeto:
(a) domínio teórico e metodológico do conteúdo do projeto (30%)
(b) clareza, coerência e capacidade de síntese na apresentação oral (30%)
(c) propriedade das respostas às arguições (40%)
3.7.1.2. A nota mínima para aprovação nesta Etapa será 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10,0
(dez) com peso 5 (cinco). O candidato que não obtiver a nota mínima exigida nesta etapa será
eliminado.
Etapa 3: Avaliação do Currículo Lattes. Esta etapa, de caráter classificatório, será realizada pela
Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado do Curso, considerando as tabelas de pontuação
apresentada no item 3.8.1. No cômputo da nota final no processo seletivo, essa nota terá peso 2
(dois).
3.8.1. Todo o candidato partirá de nota 7,0 (sete) por ter curso de Graduação. A variação de 7,0
(sete) a 10,0 (dez) será proporcional à pontuação obtida conforme os seguintes itens.
1 – TITULAÇÃO: (peso 0,5)
Atividade (Indicar curso, Instituição, período)

Unidade

1.1. Curso de especialização (concluído)
Curso
1.2. Curso de especialização (em andamento)
Curso
1.3. Componentes curriculares em cursos de pós-graduação stricto sensu Disciplinas
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (peso 1,0)
Atividade (indicar período, local, função, envolvimento etc.)

Unidade

2.1. Monitoria
2.2. Docente em Graduação
2.3. Docente em Pós-Graduação (lato e stricto sensu)
2.4. Atuação profissional em Psicologia, áreas afins e/ou contextos

Semestre
Disciplina
Disciplina
Ano

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

Pontuação
máxima
5,0
2,5
2,5

Pontuação
máxima
2,0
2,0
2,0
2,0

20 DE AGOSTO DE 2021

108

relevantes para a pesquisa indicada no pré-projeto
2.5. Consultor em projetos de pesquisa e/ou ensino (máximo 2)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 3,0)
Atividade (indicar local, projeto, período, orientação etc.)
3.1. Bolsista ou Voluntário de Programa de Iniciação Científica ou
similares
3.2. Bolsa de aperfeiçoamento técnico ou similar
3.3. Orientação de estágios, monografias, trabalhos de conclusão de
curso
3.4. Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 5,0)
Trabalho produzido (indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas etc.)
4.1. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
nacionais (máximo 5)
4.2. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
internacionais (máximo 5)
4.3. Publicação em revista nacional
4.4. Publicação em revista internacional
4.5. Publicação de capítulos de livros
4.6. Publicação de livros completos
4.7. Prêmios científicos
5 - ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (peso 0,5)
Trabalho produzido (Indicar evento, curso, duração etc.)

Consultoria

2,0

Unidade
Semestre

Pontuação
máxima
4,0

Semestre
Orientação

2,0
2,0

Projeto

2,0

Unidade
Trabalho

Pontuação
máxima
0,25

Trabalho

0,5

Artigo
Artigo
Capítulo
Livro
Prêmio

2,0
3,0
1,5
2,0
0,75

Unidade

Pontuação
máxima
1,0
0,7
0,3
2,0
2,0
2,0

5.1. Participação em cursos com mínimo de 40h (máximo 4)
Curso
5.2. Palestrante em eventos científicos e de extensão (máximo 7)
Evento
5.3. Monitor em eventos científicos e de extensão (máximo 3)
Evento
5.4. Participação em Bancas Examinadoras (máximo 4)
Banca
5.5. Parecerista em periódicos e/ou comitês científicos (máximo 2)
Parecer/Comitê
5.6. Comissão organizadora em eventos científicos/extensão
Evento
(máximo 2)
5.7. Participação em projeto registrado de extensão (máximo 2)
Projeto

2,0

4. Resultado final do processo seletivo
4.1. O resultado final do Processo Seletivo do Mestrado e do Doutorado será expresso pela média
ponderada das notas atribuídas às: Etapa 1/Avaliação do Pré-projeto (peso 3), Etapa 2/Defesa Préprojeto (peso 5) e Etapa 3/Análise do Currículo (peso 2). Serão considerados aprovados os
candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete). Os candidatos aprovados serão
classificados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas. Eventuais empates serão
resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na Defesa do Pré-projeto, na Análise do Currículo.
4.2. A divulgação do resultado final será disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação de
Psicologia Cognitiva https://www.ufpe.br/psicologia-cognitiva e será objeto de publicação do
Boletim Oficial da Universidade.
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4.3. A designação de orientador(a) para os candidatos aprovados será feita pelo Colegiado do
Programa, respeitadas as normas vigentes sobre a matéria.

5. Recursos
5.1 Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa que ouvirá a Comissão de
Seleção e Admissão, no prazo de até três dias úteis de sua divulgação, sendo assegurado aos
candidatos os espelhos de correção.
5.2 O recurso deverá ser encaminhado por e-mail para selecao.cognitiva@ufpe, conforme
calendário deste Edital.
5.3 Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao
recorrente dela participar, sob condição.

6. Vagas e Classificação
6.1. São fixadas em 18 (dezoito) vagas para o Curso de Mestrado e 11 (onze) vagas para o Curso de
Doutorado, distribuídas entre os/as professores/as orientadores/as do Programa, não havendo obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas.
6.2. Em conformidade com a Resolução nº 17/2021-CEPE, do total de vagas de cada curso, será
reservado 30% deste processo seletivo aos/as candidatos/as autodeclarados negros/as (pretos/as ou
pardos/as),quilombolas, ciganos/as, indígenas, trans (transexuais, transgêneros/as e travestis) e com
deficiência.
a) no caso do Mestrado, são 13 (treze) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 5
(cinco) vagas reservadas para candidatos/as do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um
total de 18 (dezoito) vagas;
b) no caso do Doutorado, são 8 (oito) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 3
(três) vagas reservadas para candidatos/as do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um total de 11 (onze) vagas.
6.3. Consideram-se pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneras e travestis) e com deficiência, aquelas que se autodeclararem como tal, em item
de autodeclaração preenchido na ficha de inscrição online, enviada por e-mail e que expressem
formalmente interesse em ocupar as vagas reservadas e que apresentem os documentos exigidos,
conforme descrito no Item 2.1 deste edital.
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/a candidato/a.
6.4. Os/as candidatos/as 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.
6.5. Os/as candidatos/as aprovados/as que optarem por vaga reservada dentro do número de vagas
oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas
reservadas.
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6.6. Em caso de desistência de candidatos/as aprovados/as em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo/a candidato/a que tiver optado pela vaga reservada, posteriormente classificado. Na hipótese
do não preenchimento das vagas reservadas, estas serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas por outro/a candidato/a aprovado/a, observada a ordem de classificação.
6.7. Além das vagas fixadas no item 61, serão disponibilizadas mais duas vagas institucionais para
servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), sendo 1 (uma) para o Curso de
Mestrado e 1 (uma) para o Curso de Doutorado, em respeito à Resolução Nº 1/2011 do Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão – CCEPE.
6.8. Para fazer jus às vagas institucionais referentes ao Item 6.7, os servidores ativos e permanentes
da UFPE deverão obedecer aos critérios de inscrição e de aprovação na Seleção de Mestrado e na
Seleção de Doutorado, segundo as normas vigentes do presente Edital.
6.9. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da
matrícula (calendário divulgado anualmente pela PROPG), será convocado o candidato aprovado e
não classificado, obedecida a ordem de classificação.
7. Disposições gerais
7.1. O presente edital será publicado no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco e
divulgado
por
meio
dos
endereços
eletrônicos
http://www.propesq.ufpe.br
e
https://www.ufpe.br/psicologia-cognitiva.
7.2. Para solicitar informações
selecao.cognitiva@ufpe.br.

os

candidatos

podem

encaminhar

e-mail

para

7.3. As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão
fundamentadas pelos membros da Comissão de Seleção e Admissão.
7.4. O resultado final do processo seletivo será divulgado em ordem de classificação, do maior para
o menor.
7.5. Ao fazer a inscrição, o candidato declara estar ciente e concordar com todas as normas do
Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Cognitiva, Cursos de Mestrado e Doutorado.
7.6. As Comissões de Seleção e Admissão (Mestrado e Doutorado) do ano de 2021 decidirão os
casos omissos, que terão a devida homologação pelo Colegiado.
Recife, 12 de agosto 2021.

Ana Karina Moutinho Lima
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Cognitiva – UFPE
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ANEXOS
Anexo I - Orientações para envio do E-mail de Inscrição
Anexo II - Ficha de inscrição
Anexo III - Orientações para inserção do Currículo e dos documentos comprobatórios
Anexo IV - Termo de Autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para a
Pós-Graduação Stricto Senso da Universidade Federal de Pernambuco
Anexo V – Requerimento de solicitação de dispensa da prova de inglês
Anexo VI - Requerimento para pedido de reconsideração (recurso)
Anexo VII - Linhas de Pesquisa
Anexo VIII – Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Anexo IX - Orientação para emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU)

Anexo I
Orientações para envio do E-mail de Inscrição
O candidato deverá encaminhar toda a documentação exigida no Edital para o e-mail
selecao.cognitiva@ufpe.br.
Assunto: Inscrição < informar Curso Mestrado ou Curso Doutorado > < informar nome
completo >
Para: Comissão de Seleção
Eu, <inserir nome completo> portador do documento de identidade no <inserir número> CPF no
<inserir número>, candidato/a uma vaga no Processo Seletivo Admissão - Ano 2022 para o Curso
de <Mestrado ou Doutorado> apresento a ficha de inscrição salva em pdf que foi enviada online e
todos os arquivos contendo os documentos exigidos no Edital. Declaro estar ciente e concordar com
todas as normas do Processo Seletivo para Admissão - Ano Letivo 2022 do Programa de PósGraduação em Psicologia Cognitiva.

Atenção: Verificar no edital a forma de nomear os arquivos a serem inseridos
atendendo ao previsto neste Edital.
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Anexo II
Ficha de inscrição
O
candidato
deverá
preencher
formulário
online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe132z2rItR5SS05SyL8TnWGvEi664FSWikFu9prRy
KU1QpBQ/viewform?usp=sf_link , posteriormente salvar o documento em pdf para encaminhá-lo
no momento da inscrição: selecao.cognitiva@ufpe.br Adicionalmente deve preencher e enviar,
para o mesmo email, a ficha a seguir
1. DADOS GERAIS DO/A CANDIDATO/A:
Nome de registro civil
Nome Social*
Data de Nascimento

Cidade de
nascimento

Número de Passaporte: apenas para candidatos
estrangeiros
Número CPF
Número RG
Endereço
CEP
Telefone de contato
Cor ou raça
( ) Preta
Reserva de cota p/a negros/as
Vaga suplementar
( ) sim
( ) não

Órgão
emissor

Data
emissão

Cidade

Estado
E-mail:
( ) Parda ( ) Indígena ( ) Branca
( ) sim ( ) não
Categoria ( ) Indígena ( ) Pessoa com deficiência
( ) docente ou técnico da UFPE ( ) pessoa
trans
Requer acompanhamento especial para candidato/a ( ) sim ( ) não
com deficiência
Tipo de atendimento
necessário
Nota: * A Portaria Normativa Nº 03, de 23/03/2015, da UFPE determina a inclusão do nome social
das pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais nos registros
acadêmicos da graduação, pós-graduação e extensão na UFPE, entendendo por nome social aquele
pelo qual as pessoas travestis, transexuais, transgêneros e intersexual se autodenominam e escolhem
ser reconhecidas, identificadas e denominadas no seu meio social.
2. FORMAÇÃO ACADEMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Cursou graduação em (especificar o curso)
Instituição
Ano de conclusão
Cursou mestrado em (especificar o curso)
Instituição
Ano de conclusão
É discente concluinte?
( ) sim ( ) não
Possui vínculo empregatício
( ) sim ( )
atualmente
não
É docente em instituição de
( ) sim ( )
ensino?
não

Qual?
Qual?
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Deseja solicitar bolsa ao
Programa

(

) sim

(

) não

3. Processo seletivo:
Curso para o qual estou me escrevendo
(
) Mestrado
(
) Doutorado
Indicação de Linha de
Recomendamos que verifiquem, no Anexo VII ou site, as linhas de
Pesquisa
pesquisa vigentes no Programa de Pós-graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE.
Possibilidade de orientação
Inserir nomes no mínimo 2 e no máximo 3 docentes do PPG em Psicologia Cognitiva/UFPE que, na sua avaliação, poderiam orientar seu
trabalho. Essa opção, porém, não implica necessariamente na indicação de orientador/a. Recomendamos que visite o currículo dos/as docentes para conhecer sua produção e seu campo de interesses temáticos e teóricos
Titulo do pré-projeto

Anexo III
Orientações para inserção do Currículo e dos documentos comprobatórios
O Currículo, cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) deverá ser o primeiro
documento a ser inserido seguido da documentação comprobatória correspondente a cada um dos
tópicos apresentados nos Itens 3.5.1. e 3.8.1.
1. Titulação:
1.1. Curso de especialização (concluído) (cópia da declaração ou do certificado com nome do
candidato, da instituição e do período de realização do Curso com assinatura do responsável
na instituição).
1.2. Curso de especialização (em andamento) (cópia da declaração com nome do candidato, da
instituição, data de início e data de previsão da conclusão do Curso, com assinatura do
responsável na instituição).
1.3. Componentes curriculares em cursos de pós-graduação stricto (cópia da declaração
contendo, nome do candidato, instituição, componente curricular cursado e período de
realização, com assinatura do responsável na instituição).
2. Experiência profissional
2.1. Monitoria (copia da declaração com o nome do candidato, da instituição, da disciplina e do
semestre de realização, com assinatura do responsável na instituição).
2.2. Docente em Graduação (cópia de declaração com o nome da instituição, nome do candidato,
função e tempo de atividade ou cópia das páginas de carteira de trabalho, contracheques,
contrato de trabalho que apresente de forma clara o tempo de serviço total na função docente.
2.3. Docente em Pós-Graduação (lato e stricto sensu) (cópia de declaração com o nome da
instituição, nome do candidato, função e tempo de atividade ou cópia das páginas de carteira de
trabalho, contracheques, contrato de trabalho que apresente de forma clara o tempo de serviço
total na função docente.
2.4. Atuação profissional em Psicologia, áreas afins e/ou contextos relevantes para a pesquisa
indicada no pré-projeto (cópia da declaração da instituição com o nome de candidato, função
exercida, carga horária e tempo na função) ou cópia das páginas de carteira de trabalho,
contracheques, contrato de trabalho que apresente de forma clara o tempo de serviço total na
função, ou outros documentos que comprovem a atividade de trabalho autônoma.
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2.5. Consultor em projetos de pesquisa e/ou ensino (cópia da declaração ou certificado contendo
o nome do candidato, da instituição, título do projeto, o período de realização).
3. Atividades de pesquisa
3.1. Bolsista ou Voluntário de Programa de Iniciação Científica ou similares (cópia da
declaração contendo o nome do candidato, do programa de IC e do período de realização).
3.2. Bolsa de aperfeiçoamento técnico ou similar (cópia da declaração contendo o nome do
candidato, do programa de IC e do período de realização).
3.3. Orientação de estágios, monografias, trabalhos de conclusão de curso (cópia da declaração
com o nome do candidato, da instituição, da atividade realizada e do semestre de realização,
com assinatura do responsável na instituição.
3.4. Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias pertinentes (cópia da
declaração ou certificado contendo o nome da instituição, título do projeto, o período de
realização e a função do candidato no projeto).
4.Produção acadêmica
4.1. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos nacionais (cópia da
declaração ou certificado contendo o nome do candidato, título do trabalho, evento e do período
de realização).
4.2. Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos internacionais (cópia da
declaração ou certificado contendo o nome do candidato, título do trabalho, evento e do período
de realização).
4.3. Publicação em revista nacional (cópia da primeira página contendo o nome do candidato e
outras páginas que se fizerem necessárias para comprovar os dados da revista em que foi
publicado o artigo (título, páginas, volume, número, ISSN dentre outros).
4.4. Publicação em revista internacional (cópia da primeira página contendo o nome do candidato
e outras páginas que se fizerem necessárias para comprovar os dados da revista em que foi
publicado o artigo (título, páginas, volume, número, ISSN dentre outros).
4.5. Publicação de capítulos de livros (cópia capa do livro, dos dados bibliográficos contendo
ISBN, sumário (índice) e duas primeiras páginas do capitulo contendo o nome do candidato).
4.6. Publicação de livros completos (cópia capa do livro, dos dados bibliográficos contendo ISBN,
sumário (índice).
4.7. Prêmios científicos (cópia do certificado ou de declaração contendo o nome do candidato e o
prêmio recebido.
5. Atividades acadêmicas e de extensão
5.1. Participação em cursos com mínimo de 40h (cópia da declaração ou do certificado com
nome do candidato, a carga horária do curso e data de realização).
5.2. Palestrante em eventos científicos e de extensão (cópia da declaração ou do certificado com o
nome do candidato, nome do evento, data de realização).
5.3. Monitor em eventos científicos e de extensão (cópia da declaração ou do certificado com o
nome do candidato, nome do evento e data de realização).
5.4. Participação em Bancas Examinadoras (cópia da declaração da instituição com o nome do
aluno, nome e nível do curso, composição da banca e data de realização).
5.5. Parecerista em periódicos e/ou comitês científicos (cópia da declaração ou documento que
comprove atividade realizada com nome candidato).
5.6. Comissão organizadora em eventos científicos/extensão (cópia de declaração ou
certificado com nome do candidato, comprovando sua participação na comissão organizadora
do evento.
5.7. Participação em projeto registrado de extensão (deverá ser anexada cópia da declaração ou
certificado contendo o nome da instituição, título do projeto, o período de realização e a
função do candidato no projeto).
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ANEXO IV
Termo de Autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para a PósGraduação Stricto Senso da 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 Cognitiva 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”.
Local, data.
Assinatura conforme documento de identificação

ATENÇÃO: O DOCUMENTO QUE COMPROVA ESSA CONDIÇÃO
DEVE SER ANEXO A ESTE REQUERIMENTO.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

116

Anexo V
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA PROVA DE INGLÊS
Solicito a dispensa da prova de proficiência de inglês no Processo Seletivo do Programa de Pósgraduação em Psicologia Cognitiva da UFPE e apresento o comprovante do teste < inserir nome
do teste > com a pontuação < inserir pontuação> realizado < inserir instituição e data de realização>
Nome Registro Civil
Nome Social:
Data de Nascimento:
CPF:
RG:
Sigla do Órgão Emissor
Data de Emissão
NIS*
Nome da mãe
Endereço:
Telefone
E-mail

Recife,_____ de______________de____.

Assinatura do(a) candidato(a)

ATENÇÃO: O DOCUMENTO QUE COMPROVA A PROEFICIÊNCIA
DEVE SER ANEXO A ESTE REQUERIMENTO.
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Anexo VI
Requerimento para pedido de reconsideração (recurso)

O candidato deverá encaminhar o pedido de reconsideração (recurso) para o e-mail
seleção.cognitiva@ufpe.br
Assunto: Pedido de reconsideração: _____________________________ (informar a etapa)
Curso: _____________________ (informar se Mestrado ou Doutorado)
Para: Comissão de Seleção
Eu, _____________________________________________ portador do documento de
identidade no______________________ CPF no__________________, candidato/a a uma
vaga no Processo Seletivo Admissão - Ano 2021 para o Curso de _____________, apresento
recurso junto à Comissão de Seleção do PPG em Psicologia Cognitiva, na Etapa
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A decisão objeto de contestação é <explicitar a decisão que está contestando>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são <inserir o(s) argumento (s) que
justifiquem a contestação imposta nesse recurso>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Recife, ____ de _______de___
_________________________________
<nome candidato e assinatura digital>
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Anexo VII
Linhas de Pesquisa
Processos cognitivos básicos e complexos: Estudo das múltiplas dimensões psicológicas e
socioculturais dos sistemas humanos básicos e complexos. A proposta da linha de pesquisa é
examinar como ocorrem, se desenvolvem e se inter-relacionam os processos psicológicos
subjacentes à produção do conhecimento humano, bem como construir modelos teóricometodológicos. Os estudos envolvem o uso e o desenvolvimento de ferramentas de análise tanto de
natureza quantitativa quanto qualitativa. Essa produção é investigada a partir de uma visão do ser
humano como sistema biopsicossocial. São tratados temas como: tomada de decisão, linguagem,
consciência, autoconsciência, imagem mental, raciocínio lógico-matemático, argumentação
informal, aprendizagem, inteligência emocional, cognição social, habilidades socioemocionais,
formação de conceitos, emoções, mecanismos neuropsicológicos e neurocognitivos, memória e
inteligência.
Cultura e cognição: Estudos sobre a relação da cognição e da afetividade com a cultura concebida
em duas vertentes: (i) a que aborda a cultura como condição na qual o ser humano existe enquanto
processo holístico de mudança no tempo irreversível, sendo investigada em termos de processos
culturais-semióticos constitutivos do sujeito e do ambiente numa dinâmica bidirecional em que as
polaridades não existem uma sem a outra; (ii) a que investiga as influências dos fatores culturais
nos processos cognitivos, a partir das similaridades e das dissimilaridades dos mecanismos
sociocognitivos para a compreensão de sistemas conceituais no contexto cultural. Ambas as
vertentes procuram construir modelagens teórico-metodológicas sobre sujeito, cognição e cultura.
Na primeira vertente são tratados temas como: rememoração, imaginação, aprendizagem e suas
articulações, processos criativos, estética como processo psicológico, rupturas-transições nas
trajetórias de vida, construção semiótica de sentidos e significados, a constituição do self dialógico.
Na segunda vertente são tratados temas como: representações sociais, self e processos culturais
sobre morte, religião e misticismo, modelos de self, transculturalidade, hipercultura, concepções
culturais de ambiente e violência.

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 130 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 122

20 DE AGOSTO DE 2021

119

Anexo VIII
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:
Nome Social:
Data de Nascimento:
CPF:
RG:
Sigla do Orgão Emissor
Data de Emissão
Nome da mãe
Endereço:
Telefone
E-mail
Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação
em Psicologia Cognitiva da UFPE e declaro que me insiro na condição abaixo destacada, conforme documento comprobatório anexo:
( ) Aluno regularmente matriculado na UFPE
( ) Servidor ativo da UFPE
( ) Servidor inativo da UFPE
( ) Professor substituto da UFPE, conforme Res. 3/2016 do Conselho de Administração da
UFPE
Declaro também, sob as penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas no Edital, notadamente aquelas
que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.

Recife,_____ de______________de____.
Assinatura do(a) candidato(a)
ATENÇÃO: O DOCUMENTO QUE COMPROVA ESSA CONDIÇÃO
DEVE SER ANEXO A ESTE REQUERIMENTO.
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Anexo IX
Orientação para emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU)

1. Entrar no site: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
2. Preencher os campos da GRU:
UNIDADE GESTORA – Código= 153098
Gestão = 15233
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: Código 28832-2 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Clique em AVANÇAR
NÚMERO DE REFERÊNCIA = 15309830330905
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CPF DO CONTRIBUINTE DEPOSITANTE = preencher CPF do candidato
NOME DO CONTRIBUINTE = preencher NOME do candidato
VALOR PRINCIPAL= R$ 50,00
VALOR TOTAL= R$ 50,00
3. Clicar em EMITIR GRU.
4. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
Não será aceito comprovante de pagamento com agendamento, apenas pagamento
devidamente quitado. Para candidatos/as estrangeiros/as, esta taxa pode ser paga em até três
meses após a matrícula e início do curso
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PORTARIA Nº 10, DE 22 DE JULHO DE 2020
DESIGNAÇÃO
O DIRETOR DO LABORATÓRIO INTEGRADO DE TECNOLOGIA EM PETRÓLEO GÁS E
BIOCOMBUSTÍVEIS - LITPEG, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Designar o professor Leonardo José do Nascimento Guimarães, matrícula SIAPE nº 1413233, como
Coordenador do Laboratório de Métodos Computacionais em Geomecânica - LMCG e o professor Igor Fernandes
Gomes, matrícula SIAPE nº 2719584, como Vice-Coordenador do mesmo laboratório.
(Processo n° 23076.030889/2020-70)

PAULO ROBERTO MACIEL LYRA
ASSESSOR
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