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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPE
EDITAL Nº 07/21
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR(A) FORMADOR(A)
A Coordenação da Universidade Aberta do Brasil – UAB na Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) torna pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado para Professor Formador, considerando
oferta de novas turmas, conforme Edital DED/CAPES nº05/2018, paraatuação nos cursos implantados no
âmbito do Sistema UAB, de acordo com as normas gerais do presente edital e de leis e portarias CAPES
subsidiárias como bolsista do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.
1. DO OBJETO
1.1. Esta chamada tem como objeto a seleção de Professores(as) Formadores(as) para atuarem nos cursos
de Licenciatura em Geografia, Letras – Espanhol, Letras – Português, Ciências Biológicas e Matemática
na modalidade de Educação a Distância – EAD, conforme detalhamento das habilidades e atribuições
do(a) Professo(a) Formador(a) constantes nos itens 3.1 e 6.1 deste Edital.
1.2. O(A) Professor(a) Formador(a) irá atuar nos cursos indicados no item 1.1 deste Edital, na modalidade
de Educação a Distância implantado no âmbito do Sistema UAB, utilizando os critérios estabelecidos pelas
Portarias CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, Portaria CAPES nº 15, de 23 de Janeiro de 2017,
Instrução Normativa CAPES nº 2, de 19de Abril de 2017, Portaria CAPES nº 139, de 13 de julho de 2017
e Portaria CAPES nº 102, de10 de maio de 2019.
1.3 O prazo de vigência do processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da data da publicação do
resultado final, em conformidade com o art. 3º da Portaria CAPES nº 102/2019. De acordo com o § 2º, do
referido art. 3º: “Ultrapassada a validade do processo seletivo, a concessão de nova bolsa para um mesmo
beneficiário dependerá necessariamente da sua aprovação em novo processo seletivo”.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 A participação do(a) candidato(a) implica ciência dos requisitos exigidos para a vaga e tácita aceitação
das normas e das condições estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
2.2 O acompanhamento do cronograma e comunicados referentes a este processo seletivo é de
responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a).
2.3. O(A) candidato(a) selecionado(a) assinará, antes do início das atividades:
a) Termo de Compromisso em que declarará ter ciência dos direitos e das obrigações, dos prazos inerentes
à qualidade de Bolsista CAPES/UAB na função de Professor(a) Formador(a) da UAB/UFPE (ANEXO
IV)
b) Declaração de não cumulatividade de Bolsas (ANEXO V)
2.4. Esta seleção será planejada, executada e coordenada pelas Comissões instituídas pelos respectivos
Colegiados dos cursos de Licenciatura em Geografia, Letras – Espanhol, Letras – Português, Ciências
Biológicas e Matemática na modalidade de Educação a Distância – EAD para o semestre acadêmico
2021.1.
2.4.1. Os componentes de formação geral e pedagógica dos cursos de licenciatura poderão ser
selecionados por comissão instituída pela Coordenação Geral da UAB em consonância com os
departamentos/cursos responsáveis pela oferta.
2.5. Dúvidas e informações sobre o processo deverão ser obtidas somente através das respectivas
coordenações de curso:
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Geografia: ead.geo.ufpe@ufpe.br
Letras – Língua Espanhola: eadespanhol.cac@ufpe.br
Letras – Língua Portuguesa: letrasportugues.ead@ufpe.br
Ciências Biológicas: eadcienciasbiologicas@ufpe.br
Matemática: ead.dmat@ufpe.br
2.6. A aprovação e a convocação do candidato no presente processo seletivo assegura apenas a expectativa
de direito à concessão de bolsa do Sistema UAB na modalidade de Professor Formador, estando seu
pagamento condicionado à disponibilidade orçamentáriada Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES).
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR FORMADOR
3.1. Ao Professor Formador compete atuar em atividades típicas de ensino, participantes de projetos de
pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de ensino na área de formação inicial e continuada de
professores de educação básica no âmbito do Sistema UAB.
4. DO PÚBLICO-ALVO
4.1. O candidato deverá ter os seguintes requisitos obrigatórios:
a) Atender ao § 4º, do art. 6º, da Portaria 102/2019 da CAPES definindo que “os processosseletivos deverão
ser realizados com participação restrita aos docentes concursados do quadro da instituição, sendo
excepcionalmente admitida a participação de professores externos nos casos de não preenchimento das
vagas”;
b) Ter experiência mínima de 3 (três) anos como docente no magistério superior para a função de Professor
Formador I;
c) Ter experiência mínima de 1 (um) ano como docente no magistério superior e titulação mínima em nível
de mestrado para a função de Professor Formador II.
d) Atender ao perfil de formação de cada curso, conforme ANEXO I deste Edital.
5. DAS VAGAS, DA DOCUMENTAÇÃO E DA INSCRIÇÃO.
5.1. Seguindo os parâmetros estabelecidos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2 de 19 de Abril de 2017
a quantidade de vagas para professor formador é regido pelo quantitativo de alunos efetivamente
matriculados nas disciplinas ofertadas em cada período e respeitando o número mínimo de alunos
estabelecido por ato da DED/CAPES em cada período.
5.2. A oferta das disciplinas do semestre acadêmico 2021.1 dos cursos de Licenciatura em Geografia,
Letras – Espanhol, Letras – Português, Ciências Biológicas e Matemática na modalidade a Distância –
EAD são descritas no ANEXO II.
5.2.1. Poderão ser disponibilizadas em separado ofertas de disciplinas de formação geral e pedagógica
para os cursos de Licenciaturas.
5.3. Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar conforme opção do curso, a seguinte
documentação:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Google formulários);
b) Curriculum Lattes atualizado e comprovado no que se refere aos itens que o(a) candidato(a) pretende
ver pontuados, conforme ANEXO III – Tabela de Pontuação do Currículo, específico para cada curso.
5.4. Os documentos comprobatórios deverão ser enviados em um único arquivo, formato pdf. no próprio
Formulário de inscrição (Google formulários), organizados conforme sequencia de itens do Anexo III de
cada curso.
5.5. Os(As) candidatos(as) devem se inscrever em até 3 (três) componentes curriculares.
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5.6. Detectado mais de um envio de pedido de inscrição será considerado o último para efeitos de análise,
respeitado o período de inscrição no cronograma, item 7 deste Edital.
5.7. 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 hipótese alguma
ou a qualquer título.
5.8. Inscrições enviadas fora do prazo estabelecido no Cronograma, item 7, não serão homologadas.
6. DO VALOR DAS BOLSAS E DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
6.1. O valor das Bolsas é definido pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, emconformidade
com o os incisos I e II do Art 4º, com a redação dada pela Portaria CAPES 15/2017:
Professor Formador I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) concedido para atuação
em atividades típicas de ensino, participantes de projetos de pesquisa e de
desenvolvimento de metodologias de ensino na áreade formação inicial e continuada de
professores de educação básica no âmbito do Sistema UAB, sendo exigida experiência de
03 (três) anos no magistério superior;
Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e trezentos reais) concedido para
atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de projetos e de pesquisa,
relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema UAB, exigida
formação mínima em nível de mestrado e experiência de 1 (um) ano no magistério
superior.

6.2. O pagamento das bolsas no âmbito do Sistema UAB dar-se-á pela transferência direta dos recursos
aos bolsistas, por meio de depósito em conta bancária, de acordo com as orientações administrativas
estabelecidas pela Capes.
6.3. O benefício financeiro da bolsa deve ser atribuído a um único indivíduo, sendo vedado o seu
fracionamento.
6.4. As bolsas do Sistema UAB não poderão ser acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha por base
a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, exceto quando
expressamente admitido em regulamentação própria.
6.5. É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, ainda que
o bolsista tenha exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB.
6.6. O pagamento das bolsas subordina-se ao cumprimento, por parte do bolsista, das competências a ele
atribuídas junto a Coordenação UAB/UFPE vinculada ao Sistema UAB.
6.7. O vínculo como bolsista poderá ser encerrado a qualquer tempo, por solicitação do mesmo ou pela
coordenação do curso, ao qual estiver vinculado, por deixar de cumprir com asatividades pertinentes as
atribuições da função, por conduta inadequada, por superveniência de interesse administrativo na
descontinuidade dos serviços ou por indisponibilidade de recursosfinanceiros provenientes da CAPES.
6.8. As atividades desenvolvidas não geram, em qualquer hipótese, vínculo empregatício e o bolsista
poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da Instituição.
7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Período
20/08/2021
24/08/2021 a
30/08/2021
31/08/2021
01/09/2021

Ação
Divulgação do edital no site https://www.ufpe.br/ead2
Período de Inscrição em formulário eletrônico no site https://www.ufpe.br/ead2, para
docentes vinculados à UFPE e NÃO vinculados à UFPE
Divulgação das Inscrições Homologadas no site https://www.ufpe.br/ead2
Prazo para recurso até as 16h
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02/09/2021 a
06/09/2021
08/09/2021
09/09/2021
10/09/2021

Seleção de Candidatos – Análise Curricular
Divulgação do Resultado Preliminar no site https://www.ufpe.br/ead2
Prazo para recurso até as 16h
Divulgação do Resultado Final no site https://www.ufpe.br/ead2

8. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. O Colegiado dos cursos de Licenciatura em Geografia, Letras – Espanhol, Letras – Português,
Ciências Biológicas e Matemática na modalidade de Educação a Distância – EAD designará Comissão
para condução do processo seletivo.
8.2. O processo seletivo compreenderá 01 (uma) única etapa, a análise de currículo, conforme descrito no
ANEXO III.
8.3. Os(As) candidatos(as) serão classificado(as) em ordem decrescente de pontuação da análise do
curriculo.
8.4 Será considerado habilitado para a bolsa de professor formador aquele candidato que tiver nota igual
ou superior a 70 pontos.
8.5. Quando houver igualdade na pontuação serão tomados os seguintes critérios:
a) Pertencer ao quadro do Curso/Departamento/Centro quando docente vinculado à UFPE
b) Maior Idade.
8.6. Para efeito de classificação e cumprimento do item 4.1 (a) serão publicadas duas listas, uma com
os(as) candidatos(as) docentes aprovados e classificados vínculados à UFPE e uma segunda com docentes
aprovados e classificados externos à UFPE. Serão priorizados os docentes concursados(as) do quadro da
UFPE para o preenchimento das vagas.
8.7. A convocação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação e ocorrerá conforme
demanda do curso.
9. DOS RECURSOS DO RESULTADO DA SELEÇÃO
9.1. Os eventuais recursos aos resultados divulgados serão tratados de acordo com o Art. 5º da Portaria
CAPES nº 102/2019, abaixo transcrito:
Art. 5º Os processos seletivos deverão observar, obrigatoriamente, todas as normas da
Portaria CAPES nº 183 de 21 de outubro de 2016 e desta Portaria, bem como prever a
possibilidade de recurso do resultado.
§ 1ª Somente serão admitidos recursos à CAPES os casos em que se questionem a
legalidade das regras do processo seletivo, e desde que seja demonstrado o esgotamento
da matéria no âmbito das estruturas cabíveis da entidade que realizou o processo seletivo

9.2. O(A) candidato(a) que decidir interpor recursos deverá realizá-lo via e-mail, usando o endereço
eletrônico de opção do curso, item 2.5 do Edital. Colocar, no assunto do e-mail, “RECURSOS – EDITAL
DE PROFESSOR FORMADOR”.
10. DA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DO BOLSISTA
10.1. Os candidatos selecionados serão remunerados na forma de Termo de Compromisso, padrão CAPES
no período de até 6 meses, em conformidade com o Art. 5º, inciso VI, alínea “a”da IN 02 de 19/04/2017,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com a disponibilidade de bolsas concedidas pela
CAPES.
10.2. O número total de bolsas estará vinculado à carga horária da disciplina sendo 1 bolsa a cada 15
horas, conforme Instrução Normativa n. 02/CAPES, de 19/04/2017, respeitado o período/limite que trata
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o item 10.1 deste Edital. No ato da convocação, o(a) candidato(a) selecionado(a) será informado do total
de bolsas a que fará jus.
10.3. Para professores formadores vinculados às atividades de orientação de trabalho de conclusão de
curso, a Instrução Normativa n. 02/CAPES, de 19/04/2017 determina que sejam pagas 02 (duas)
mensalidades de bolsas, no período, para cada grupo de 10 (dez) alunos.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Qualquer candidato(a) que desatender às prescrições estabelecidas neste instrumento normativo será
desclassificado.
11.2. A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará na desclassificação do(a)
candidato(a), a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
11.3. Serão incorporadas ao presente edital, para todos os efeitos, quaisquer publicações complementares
que venham a ser realizadas pela UFPE, pertencentes ao Processo de Seleção objeto deste edital.
11.4. Caso exista qualquer dúvida acerca das instruções contidas neste edital, os(as) candidato(as) devem
entrar em contato com as respectivas Coordenações do Curso, através dos emails:
Geografia: ead.geo.ufpe@ufpe.br
Letras – Língua Espanhola: eadespanhol.cac@ufpe.br
Letras – Língua Portuguesa: letrasportugues.ead@ufpe.br
Ciências Biológicas: eadcienciasbiologicas@ufpe.br
Matemática: ead.dmat@ufpe.br
11.5. Maiores informações sobre o Sistema UAB estão disponíveis no site: https://www.gov.br/capes/ptbr/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/uab
11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Universidade Aberta do Brasil na
UFPE.

Recife, 20 de agosto de 2021.

Prof. Francisco Kennedy Silva dos Santos
SIAPE 1900371
Coordenador Geral da UAB no âmbito da UFPE
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ANEXO I
PERFIL DE FORMAÇÃO DOS CURSOS

Curso
Licenciatura em Geografia –
EAD

Perfil
a) Graduação em Geografia;
b) Titulação mínima de Mestrado;
c) Experiência docente de professor responsável por disciplinas no ensino
superior de ao menos um ano.

Curso
Licenciatura Letras – Língua
Espanhola – EAD

Perfil
Licenciatura e/ou especialização em Letras-espanhol ou Letras portuguêsespanhol
Diploma de Mestrado com pesquisa na área de língua espanhola
Diploma de Mestrado em outras áreas
Diploma de Doutorado com pesquisa na área de língua espanhola
Diploma de Doutorado em outras áreas

Curso
Licenciatura Letras – Língua
Portuguesa – EAD

Perfil
(1)








Graduação em Letras; Mestrado em Letras ou Linguística:
Leitura e Produção de Texto Acadêmico
Teoria da Literatura II
Eletiva – Letramento: história da leitura e da escrita
Eletiva – Língua Estrangeira Instrumental I: Espanhol
Língua Portuguesa: texto e discurso
Literatura Portuguesa I
Língua Portuguesa: Frase

(2) Graduação em Letras – Licenciatura em Língua Espanhola; Mestrado
em Letras ou Linguística; ou Graduação em Letras ou áreas afins,
com Mestrado ou Doutorado voltado para o Ensino de Língua
Espanhola:
 Eletiva – Língua Estrangeira Instrumental I: Espanhol
(3) Graduação em Letras ou Pedagogia; Mestrado em Letras, Linguística
ou Educação ou em áreas afins:
 Fundamentos da Educação

Curso
Licenciatura em Ciências
Biológicas – EAD

Perfil
Para o componente INTRODUÇÃO AO AVA: Graduação em áreas diversas,
Mestrado e/ou Doutorado em áreas diversas. Exige-se ter ministrado disciplina
sobre o sistema AVA.
Para o componente BIOLOGIA MOLECULAR: Graduação em Ciências
Biológicas ou em áreas afins e/ou Mestrado ou Doutorado em Ciências
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Biológicas ou em Genética.
Para o componente ESTRUTURA E DINÂMICA DA TERRA: Graduação em
Ciências Biológicas e/ou Mestrado ou Doutorado em Geociências ou em
Ciências Biológicas.
Para o componente FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Graduação em
Ciências Biológicas e/ou Mestrado ou Doutorado em Educação.
Para o componente FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA: Graduação em Psicologia e Mestrado ou Doutorado em
Psicologia ou em Educação ou áreas afins.
Para o componente SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA MOLECULAR:
Graduação em Ciências Biológicas. Mestrado ou Doutorado em Biologia
Vegetal ou em Zoologia, com trabalho na área de sistemática e distribuição de
organismos.
Para o componente FUNDAMENTOS DE QUÍMICA: Graduação em Ciências
Biológicas ou em Ciências Biológicas modalidade médica ou em áreas afins.
Mestrado ou Doutorado em Ciências Biológicas ou em Bioquímica ou áreas
afins.
Para o componente MATEMÁTICA BÁSICA: Graduação em Matemática ou
Graduação em Física. Mestrado e/ou Doutorado em Ciências ou áreas afins.

Curso

Perfil

Licenciatura em Matemática –
EAD

Formação: Bacharelado em Matemática, Licenciatura em Matemática, ou área
afim. Pós-graduação: Mestre ou Doutor na área de Ciências matemáticas.
Para a Disciplina Libras: Graduação em Letras ou Pedagogia; Mestrado em
Letras, Linguística, Educação ou em áreas afins. Tenha ministrado em curso de
nível superior a disciplina Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais – Libras
ou equivalentes.

ANEXO II
OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES 2021.1
Curso
Licenciatura em Geografia
– EAD

Componentes curriculares










Didática – 60h
Fundamentos de Climatologia – 90h
Geografia da População – 60h
Introdução à Geomorfologia – 90h
Políticas Educacionais - Organização e Funcionamento da Escola Básica – 60h
Geografia Regional do Nordeste – 60h
Metodologia do Ensino da Geografia 2 – 90h
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 60h
Formação Econômica e Territorial do Brasil – 45h
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Curso
Licenciatura Letras –
Língua Espanhola – EAD

Componentes curriculares









Curso
Licenciatura Letras –
Língua Portuguesa – EAD

Componentes curriculares









Curso
Licenciatura em Ciências
Biológicas – EAD

Curso
Licenciatura em
Matemática – EAD

Nivelamento em Língua Espanhola I – EEAD – 60h
Literatura em Língua Espanhola 1 – EEAD – 45h
Língua Espanhola I / Fonologia – Fonética e Ortografia – Prosódia – EEAD – 45h
Língua Espanhola II – Lexicologia – EEAD – 45h
Metodologia do Ensino da Língua Espanhola e suas Literaturas I – EEAD – 60h
Políticas Educacionais – Organização e Funcionamento da Escola Básica – 60h
Avaliação da Aprendizagem – 60h
Gestão Educacional e Gestão Escolar – 60h

Leitura e Produção de Texto Acadêmico – 60h
Teoria da Literatura II – 45h
Letramento: História da Leitura e da Escrita – 30h
Fundamentos da Educação – 60h
Língua Estrangeira Instrumental I: Espanhol – 30h
Língua Portuguesa: Texto e Discurso – 45h
Literatura Portuguesa I – 45h
Língua Portuguesa: Frase – 45h

Componentes curriculares










Introdução ao AVA – 60h
Biologia Molecular – 60h
Estrutura e Dinâmica da Terra – 30h
Fundamentos da Educação – 60h
Fundamentos Psicológicos da Prática Pedagógica – 60h
Educação para Relações Ético-Raciais – 60h
Sistemática e Biogeografia – 45h
Fundamentos de Química – 30h
Matemática Básica – 30h

Componentes curriculares
 Cálculo 1 – 90h
 Geometria Plana 1 – 90h
 Metodologia do Ensino da Matemática I – 90h
 Álgebra Linear – 90h
 Trabalho de Conclusão de Curso II – 45h
 Libras – 60h
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ANEXO III
TABELAS DE PONTUAÇÃO PARA O CURRÍCULO
CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
TÍTULOS ACADÊMICOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTUAÇÃO

I - Formação Acadêmica (Anexar apenas o de maior titulação)
Diploma de Mestrado em Geografia ou Educação
Diploma de Mestrado em outras áreas
Diploma de Doutorado em Geografia ou Educação
Diploma de Doutorado em outras áreas

15 pontos
10 pontos
25 pontos
20 pontos

15 pontos
10 pontos
25 pontos
20 pontos

II - Experiência Profissional (relacionado ao curso ao qual estiver se candidatando)
Experiência como tutor em EaD em cursos de Geografia
Experiência como tutor em EaD em outros cursos
Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em disciplinas de curso de Geografia
Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em outras disciplinas
Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em disciplinas de curso de Geografia
Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em outras disciplinas
Docente UFPE efetivo/substituto ou aposentados em
disciplinas de Curso de Geografia
Docente UFPE efetivo/substituto ou aposentados em
outras disciplinas

5 pontos/semestre
letivo
2 pontos/semestre
letivo
5 pontos/semestre
letivo
3 pontos/semestre
letivo
10 pontos/semestre
letivo
6 pontos/semestreletivo

15 pontos

15 pontos/semestre
letivo
10 pontos/semestre
letivo

45 pontos

10 pontos/semestre
letivo

20 pontos

10 pontos
15 pontos
9 pontos
30 pontos
18 pontos

30 pontos

III - Experiência em Gestão de EaD
Experiência em Gestão em EAD (coordenador UAB,
coordenador adjunto UAB, coordenador de tutoria,
coordenador de curso EAD ou membro de equipe
multidisciplinar do Sistema UAB)

LICENCIATURA LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA – EAD
TÍTULOS ACADÊMICOS

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Formação Acadêmica
Licenciatura e/ou especialização em Letras-espanhol ou 10 pontos
Letras português-espanhol
Diploma de Mestrado com pesquisa na área de língua
15 pontos
espanhola
Diploma de Mestrado em outras áreas
10 pontos
Diploma de Doutorado com pesquisa na área de língua
espanhola
Diploma de Doutorado em outras áreas

20 pontos
15 pontos
10 pontos

25 pontos

25 pontos

20 pontos

20 pontos

5 pontos/semestre letivo

15 pontos

Experiência Profissional
Experiência como tutor em EaD em cursos de língua
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espanhol
Experiência como tutor em EaD em outros cursos

2 pontos/semestre letivo

10 pontos

Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em disciplinas de língua espanhola

5 pontos/semestre letivo

15 pontos

Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em outras disciplinas

3 pontos/semestre letivo

9 pontos

Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em disciplinas de língua espanhola

10 pontos/semestreletivo

30 pontos

Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em outras disciplinas

6 pontos/semestreletivo

18 pontos

Docente UFPE efetivo/substituto em ativo
aposentados em disciplinas de língua espanhola

ou 15 pontos/semestre letivo

45 pontos

Docente UFPE efetivo/substituto em ativo ou 10 pontos/semestre letivo
aposentados em outras disciplinas
Conhecimentos de língua certificados
Diploma de proficiência em língua espanhola (DELE, 5 pontos
CELU, SIELE) nível intermediário/superior

30 pontos

5 pontos

LICENCIATURA LETRAS – PORTUGUÊS – EAD
TÍTULOS ACADÊMICOS

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Formação Acadêmica (Anexar apenas o de maior titulação)
Diploma de Mestrado
15 pontos
Diploma de Doutorado
20 pontos
Experiência Profissional
5 pontos/semestre
Experiência como tutor em EaD
letivo
Experiência no magistério superior como
5
docente no ensino presencial
pontos/semestr
e letivo
Experiência no magistério superior como docente
10 pontos/semestre
no ensino a distância
letivo
Atuar ou ter atuado como docente, na UFPE, no
10 pontos/semestre
componente curricular ao qual estiver se
candidatando ou equivalente (no ensino presencial
ou a distância)
Experiência em Gestão em EAD (coordenador UAB,
10 pontos
coordenador adjunto UAB, coordenador de tutoria,
/semestreletivo
coordenador de curso EAD ou membro de equipe
multidisciplinar do Sistema UAB)

15 pontos
20 pontos
10 pontos
15 pontos

30 pontos
20 pontos

20 pontos

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
TÍTULOS ACADÊMICOS

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

I - Formação Acadêmica (Anexar apenas o de maior titulação)
Diploma de Mestrado
Diploma de Doutorado

15 pontos
20 pontos
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II - Experiência Profissional (relacionado ao curso ao qual estiver se candidatando)
Experiência como tutor em EaD em cursos de Ciências
Biológicas
Experiência como tutor em EaD em outros cursos
Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em disciplinas de curso de Ciências
Biológicas
Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial em outras disciplinas
Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em disciplinas de curso de Ciências
Biológicas
Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância em outras disciplinas

5 pontos/semestre
letivo
2 pontos/semestre
letivo
5 pontos/semestre
letivo

15 pontos

3 pontos/semestre
letivo
10 pontos/semestre
letivo

9 pontos

10 pontos
15 pontos

30 pontos

6 pontos/semestreletivo

18 pontos

10 pontos/semestre
letivo

20 pontos

III - Experiência em Gestão de EaD
Experiência em Gestão em EAD (coordenador UAB,
coordenador adjunto UAB, coordenador de tutoria,
coordenador de curso EAD ou membro de equipe
multidisciplinar do SistemaUAB)

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Para os componentes curriculares, com exceção Libras
TÍTULOS ACADÊMICOS
PONT / ITEM
I - Formação Acadêmica (apenas um item)
Diploma de Mestrado
15 área afim
Diploma de Doutorado em matemática
25 área afim
II - Experiência Profissional (pontos /semestre letivo, máx 10 item)
Experiência como tutor EaD em matemática.
2 (min 8h/sem)
Experiência no magistério superior como docente no ensino em 4(min 20h/sem)
matemática.
Experiência no magistério superior como docente no ensino em 5(min 20h/sem)
matemática - Modalidade EaD.
III - Experiência em Gestão de EaD (pontuação extra)
Coordenador e/ou coord. adjunto UAB, coordenador de tutoria,
5 pts extra por
coordenador de curso, colegiados de cursos e NDE. Todos
coordenação
apenas no sistema UAB.

MÁX
25 matem
50 matem
20
40
50

10

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Para o componente curricular Libras
TÍTULOS ACADÊMICOS

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

I - Formação Acadêmica (Anexar apenas o de maior titulação)
Diploma de Mestrado
Diploma de Doutorado

15 pontos
25 pontos

15 pontos
25 pontos

II - Experiência Profissional (relacionado ao curso ao qual estiver se candidatando)
Experiência como tutor em EaD em cursos de nível superior

5 pontos/semestre
letivo
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Experiência no magistério superior como docente no
ensino presencial
Experiência no magistério superior como docente no
ensino a distância
Docente UFPE efetivo/substituto ou aposentados
Ter ou estar ministrando disciplina no componente
curricular de escolha de inscrição

5 pontos/semestre
letivo
10 pontos/semestre
letivo
15 pontos/semestre
letivo
10 pontos/semestre
letivo

15 pontos

10 pontos/semestre
letivo

20 pontos

30 pontos
45 pontos
30 pontos

III - Experiência em Gestão de EaD
Experiência em Gestão em EAD (coordenador UAB,
coordenador adjunto UAB, coordenador de tutoria,
coordenador de curso EAD ou membro de equipe
multidisciplinar do Sistema UAB)
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ANEXO IV
Termo de Compromisso do Bolsista
Ficha de Cadastramento / Termo de Compromisso do Bolsista (*) Campos Obrigatórios
1.
2.

Data do cadastramento *

Nome da Instituição ao qual
esta vinculado (SIGLA +
NOME) *

3.

Tipo do Curso ao qual esta vinculado *

4.

Nome do Curso ao qual esta vinculado
*

5.

Função no Programa- Tipo de Bolsa *
6.

Número do CPF *

7.

Nome Completo *
8.

( ) Aperfeiçoamento ( ) Bacharelado
( ) Lato Sensu
) Licenciatura ( ) Extensão ( ) Seqüencial
( ) Tecnólogo
( ) Mestrado ( ) Doutorado

PROFESSOR FORMADOR

Profissão *
9.

Sexo *

M

F

10. Data de Nascimento *

1
1
.

N° documento de identificação *

12. Tipo documento de
identificação *

1
3
.
1
5
.

Data de Emissão do documento *

14. Órgão Expedidor do
documento *

Unidade Federativa Nascimento *

16. Município Local Nascimento
*

1
7
.
1
8
.
1
9
.
2
0
.

(

Solteiro (a)
Divorciado (a)

Estado Civil *

Casado (a)
Viúvo (a)

Separado (a)
União Estável

Nome cônjuge

Nome do Pai

Nome da Mãe *

Endereço para Contato
2
1
.

Endereço Residencial *

2
2
.

Complemento do
endereço

2
3
.
2

Número

Unidade Federativa *

24. Bairro

25. CEP *

27. Município *
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6
.
2
8
.
3
1
.

Código DDD
*

29. Telefone de contato *

30. Telefone celular
*

E-mail de contato *

Dados da Formação em Nível Superior
3
2
.

Área do último Curso Superior
Concluído *

3
3
.

Último curso de titulação *

3
4
.

Nome da Instituição de Titulação *

Informações Bancárias
3
5
.

Banco

3
6
.

Agência Preferencial - Sem dígito
verificador *

001 – BANCO DO BRASIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Denominação
Sigla
DED/CAPES
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Endereço
SBN Quadra 02 Bloco L Lote 6, 8º andar - CEP: 70040 -020, Brasília – DF
Atribuições do Bolsista


Desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores, professores e tutores mediante o uso dos recursos e
metodologia previstos no plano de capacitação;
 Participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do curso;
 Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia na modalidade a distância;
 Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na Instituição de Ensino;
 Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas ou conteúdos sob sua coordenação;
 Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no plano de curso;
 Apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada, relatório do desempenho dos estudantes e do
desenvolvimento da disciplina;
 Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a metodologia de avaliação do aluno;
 Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;
 Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas atribuições, para encaminhamento à
DED/CAPES/ MEC, ou quando solicitado.
Dos produtos
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Com relação aos produtos, por mim elaborados, exclusivamente ou em coautoria, em atividades exercidas em decorrência
da percepção de parcelas desta bolsa:
Autorizo, sem qualquer restrição, o licenciamento aberto do produto pela Instituição de Ensino ou pela CAPES, por meio da
Licença Creative Commons, ou similar, na modalidade abaixo por mim selecionada, ou de licença equivalente, o que permitirá
as respectivas ações abaixo relacionadas, desde que atribuam o devido crédito pela criação original, em conformidade com as
orientações da DED/Capes em vigor. Devidamente licenciado, o material será disponibilizado em repositório institucional
aberto da Instituição de Ensino ou ainda outro a ser indicado pela Capes.
Uma das opções abaixo deverá ser assinalada de acordo com a licença selecionada, preferencialmente a opção (a).
(a) ( ) CC-BY-SA: esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins
comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.
(b) ( ) CC-BY: esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para
fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.
(c) ( ) CC-BY-NC-SA: esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não
comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.
(d) ( ) CC-BY-NC: esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e
embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não
têm
de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos.
Declaração
Declaro ter ciência dos direitos e das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de PROFESSOR e nesse sentido,
COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas nas atribuições do bolsista deste Termo de Compromisso. Declaro, ainda,
sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e que preencho plenamente os requisitos expressos
na Portaria Capes /2016.
A opção deverá ser assinalada de acordo com os requisitos
preenchidos.
(

) PROFESSOR FORMADOR I

(

) PROFESSOR FORMADOR II

OU

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima implicará(ão) no cancelamento da(s) bolsa(s), com a
restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com as regras previstas e que o não cumprimento dos dispositivos legais
acarretará na suspensão, por cinco anos, do bolsista para recebimento de bolsas no âmbito da CAPES.
,
Local

/

/

.

Data

Assinatura do Bolsista
Assinatura do Coordenador UAB da IPES
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ANEXO V
Declaração de não cumulatividade de Bolsa

Declaração de Pagamento de Bolsas UAB

Em

de

de 202 .

Eu
,CPF:
, bolsista da
modalidade
do Sistema UAB, declaro que não possuo outros
pagamentos de bolsas em desacordo com a legislação vigente.

Nome completo do bolsista
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PORTARIA N.º 3329, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.

DESIGNAÇÃO COLETIVA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Permanente
de Inventário da UFPE, referente ao exercício de 2021:
Mauro Sergio Tavares Monteiro, SIAPE 1292730 - lotado na DLOG/PROGEST
Rafael Magno doos Santos Camelo, SIAPE 2413560 - lotado na DGBS/PROGEST
Raimunda Maria Rufino, SIAPE nº 1133961 - lotada na DLC/PROGEST

Processo nº 23076.066942/2021-31

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 133 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 44

26 DE AGOSTO DE 2021

17

PORTARIA N.º 3261, DE 19 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 - Superintendência de Tecnologia da
Informação (UG 153101)
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) Marco Aurélio Benedetti Rodrigues, SIAPE N.º
1512338, CPF 599.970.520-72, para atuar como ordenador de despesas por delegação titular da
Unidade Gestora N.º 153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 2º Delegar competência ao(a) servidor(a) Carlos Eduardo Meira de Menezes, SIAPE N.º
1133292, CPF 233.507.094-00, para atuar como ordenador de despesas por delegação substituto
da Unidade Gestora N.º 153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 3º Delegar competência ao(a) servidor(a) Nadja Medeiros Justino da Silva, SIAPE N.º
1131799, CPF 235.915.874-00, para atuar como gestor financeiro titular da Unidade Gestora N.º
153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 4º Delegar competência ao(a) servidor(a) Maria do Socorro Gomes, SIAPE N.º 1160876,
CPF 233.765.624-15, para atuar como gestor financeiro substituto da Unidade Gestora N.º
153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 5º Delegar competência ao(a) servidor(a) Marcos Antônio dos Santos, SIAPE N.º 1133698,
CPF 360.345.504-59, para atuar como responsável pela nota de empenho titular da Unidade
Gestora N.º 153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 6º Delegar competência ao(a) servidor(a) Drailton José de Santana, SIAPE N.º 1125181, CPF
922.720.454-72, para atuar como responsável pela nota de empenho substituto(a) da Unidade
Gestora N.º 153101– Superintendência de Tecnologia da Informação.
Art. 7º 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.

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;
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V.
VI.
VII.

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. 8º 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. 9º Caberá ao ordenador de despesa e gestor financeiro na prática de seus atos, observar a
legislação aplicável e as normas em vigor.
Art. 10. 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. 11. 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. 12. Fica vedado ao Ordenador de Despesas por delegação de competência celebrar acordos,
convênios e instrumentos congêneres, inclusive termos aditivos.
Art. 13. Fica revogada a Portaria nº 4414, de 30/12/2020.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Processo n.º 23076.068509/2021-14
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3320, DE 25 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 aos servidores abaixo relacionados, lotados na PROPESQI, para representar
a UFPE no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado - SisGen:
Pedro Valadão Carelli – CPF nº 221.358.428-18
Joaquim Ferreira Martins Filho – CPF nº 525.803.934-04
Sérgio Bezerra de Menezes – CPF nº 706.094.704-34
Ana Aline Porto Silva Dias Frutuoso – CPF nº 084.673.004-93
Processo n.º 23076.069928/2021-16

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3326, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
Delega competência aos servidores relacionados para atuarem como Gestor
Financeiro e substituto, no que se refere aos atos e fatos da gestão
orçamentária e financeira dos recursos alocados na Unidade Gestora PróReitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (UG 153413).
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) Laís Maria de Barros Batista, SIAPE N.º 2402040,
CPF 108.462.764-70, para atuar como gestor financeiro titular da Unidade Gestora N.º 153413 –
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida.
Art. 2º Delegar competência ao(a) servidor(a) Karoline Rodrigues Ferreira Lima, SIAPE N.º
1902851, CPF 087.849.234-82, para atuar como gestor financeiro substituto da Unidade Gestora
N.º 153413 – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida.
Art. 3º São atribuições do Gestor Financeiro:
V.
VI.
VII.
VIII.

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. 4º Caberá ao gestor financeiro na prática de seus atos observar a legislação aplicável e as
normas em vigor.
Art. 5º Fica revogada a Portaria N.º 543, de 11/02/2021.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Processo n.º 23076.023897/2020-92
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3327, DE 25 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 o servidor MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES, SIAPE
N.º 1512338, para GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DESTA UNIVERSIDADE,
conforme o art. 15 da Instrução Normativa Nº1, de 27 de Maio de 2020 do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República.
Processo nº 23076.068589/2021-85

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3328, DE 25 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 o servidor ANDRÉ SOUTO SOARES AFONSO, SIAPE N.º 1133464,
para Agente Responsável pela Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança da
Informação – ETISI desta Universidade, conforme a Norma Complementar 05/IN01/DSIC, de 14
de Agosto de 2009, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Processo nº 23076.068584/2021-26

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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PORTARIA N.º 3330, DE 25 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 no Conselho Universitário, da vaga de representante docente da coordenação setorial
de extensão (Art. 10, inciso XVI)
Titular: André Luís de Medeiros Santos
Suplente: Vinícius Cardoso Garcia
Processo nº 23076.064704/2021-26

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 3331, DE 25 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 o servidor NEEMIAS CORREIA DE OLIVEIRA, enquanto representante
do Centro de Ciências Médicas-CCM no Conselho Universitário, da vaga de representante do
segmento técnico-administrativo de cada Centro Acadêmico (Art. 10, inciso VI do Estatuto da
UFPE):
Processo nº 23076.062761/2021-10

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Ciências Sociais e Humanas
Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Curso de Mestrado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 20/08/2021)

RETIFICAÇÃO DO EDITAL EMERGENCIAL DA PG EM PÓS-GRADUAÇÃO EM
ANTROPOLOGIA 2022 - CURSOS DE MESTRADO (APROVADO EM REUNIÃO DO
COLEGIADO, EM 20/08/2021) E PUBLICADO NO B.O. 56 (N°131- BOLETIM DE SERVIÇO):
EM 23 DE AGOSTO DE 2021

ITEM 3.2
ONDE SE LÊ:
Prova oral 27.08.2021 08h00 até 18h00
LEIA-SE:
Prova oral
26/08/2021 15h00 até às 20h00
27/08/2021 08h00 até às 20h00
ITEM 3.3.3.4
ONDE SE LÊ:
1.– TITULAÇÃO (PESO 3):
Formação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
Pontuação
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em
máxima
relação à área e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa
de monografia/ dissertação.
6
Média do Histórico Escolar (escala de 0 a 10)
Especialização em Antropologia e áreas afins (0,5 pontos para
3,0
cada especialização)
Especialização em outras áreas (0,3 pontos para cada
1,0
especialização)
Disciplinas em cursos de pós-graduação na área do Programa
1,0
(0,1 ponto para cada disciplina)
0,5
Mestrado em outras áreas (1,0 ponto por mestrado),
LEIA-SE:
1.– TITULAÇÃO (PESO 3):
Formação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
Pontuação
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em
máxima
relação à área e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa
de monografia/ dissertação.
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6
1,0
2,0
0,5
0,5

Média do Histórico Escolar (escala de 0 a 10)
Especialização em Antropologia e áreas afins (0,5 pontos para
cada especialização)
Especialização em outras áreas (0,5 pontos para cada
especialização)
Disciplinas em cursos de pós-graduação na área do Programa
(0,1 ponto para cada disciplina)
Mestrado em outras áreas (0,2 ponto por mestrado),

Profa. Dra. Laure Garrabé
Coordenadora da Pós-Graduação em ANTROPOLOGIA – UFPE

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 133 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 44

26 DE AGOSTO DE 2021

25

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA ASSOCIADO PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS UFPE/UFPB
CURSO DE MESTRADO
(Aprovação na Reunião do colegiado em 28/06/2021)

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO ONLINE PARA
INGRESSO DE CANDIDATOS REGULARES NO MESTRADO EM ARTES VISUAIS DO
PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS (PPGAV
UFPB/UFPE) NA UFPE – TURMA 2022
PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL 56 (125 BOLETIM DE SERVIÇO) DA UFPE DE 11
DE AGOSTO DE 2021

A Coordenação do Programa Associado de Pós-Graduação em ARTES VISUAIS (PPGAV
UFPE/UFPB) da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições, torna público o
presente edital que regula as condições de ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, no referido
programa, ano letivo 2022.
Onde se Lê: no ANEXO V, o texto “Projeto de pesquisa para dissertação apresentado ao PPGAV
UFPB/UFPE na UFPB, na área de concentração em.... na linha de pesquisa em... como exigência
parcial para seleção de estudantes para turma 2021 no Mestrado em Artes Visuais na UFPE.
Leia-se: no ANEXO V, o texto “Projeto de pesquisa para dissertação apresentado ao PPGAV
UFPB/UFPE na UFPE, na área de concentração em.... na linha de pesquisa em... como exigência
parcial para seleção de estudantes para turma 2022 no Mestrado em Artes Visuais na UFPE.”

Recife, 25 de agosto de 2021.
Maria da Vitórias Negreiros do Amaral
Coordenação do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais UFPE/UFPB
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CCSA - 01/2021
EMENTA: Estabelece critérios e procedimentos para a eleição de representantes dos Servidores
Técnico-administrativos em Educação - TAE do CCSA, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI) da
Universidade Federal de Pernambuco, de acordo com o inciso VI do artigo nº 10 do Estatuto da UFPE.
O Conselho do Centro de Ciência Sociais Aplicadas (CCSA), visando eleger representantes dos
Servidores Técnico-administrativos em Educação - TAE, junto ao Conselho Universitário.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por objetivo normatizar o processo eleitoral
eletrônico que trata das representações especificadas no Regimento Interno do CCSA.
Art. 2º. Esta Instrução disciplina o processo de escolha de:
a) 01 (um) servidor técnico-administrativo em educação como representante titular e 01 (um)
como suplente;
§ 1º. Os representantes mencionados neste artigo serão eleitos pelos seus pares.
§ 2º. Será considerado representante titular no Conselho Universitário o candidato mais votado,
e, como suplente, aquele que obtiver o melhor resultado subsequente.
§ 3º. Participarão da eleição os servidores técnico-administrativos em educação ativos e em
efetivo exercício, lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 3º. A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 15, de 03 de agosto de 2021, indicada
pelo Conselho do Centro, será responsável por coordenar, organizar e supervisionar o processo eleitoral de
escolha dos servidores técnico-administrativos em educação do CCSA, junto ao Conselho Universitário, nos
termos do Regimento Interno do CCSA sendo composta por:
a) três (3) técnico-administrativos em educação.
Parágrafo Único. São impedidos de integrar a Comissão Eleitoral, além dos candidatos
inscritos, seus cônjuges e parentes até em segundo grau, tanto por consanguinidade como por afinidade.
Art. 4º. A Comissão Eleitoral elegerá, entre seus pares, um Presidente e deliberará, por maioria
simples de seus integrantes presentes em reunião da qual participe a maioria absoluta de seus membros.

§ 1º Em caso de empate em votação de matéria apreciada pela Comissão Eleitoral, o Presidente
poderá exercer o voto de qualidade;
§ 2º As decisões da Comissão Eleitoral serão divulgadas na página do CCSA/UFPE.
Art. 5º. À Comissão Eleitoral compete:
a) organizar o processo eleitoral;
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b) estabelecer o calendário da realização da consulta;
c) homologar a inscrição dos candidatos;
d) decidir sobre as impugnações;
e) solicitar à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) a formação do banco de
dados dos eleitores dentre os usuários do e-mail institucional, com domínio @ufpe.br dos servidores técnico
administrativos em educação da UFPE, localizando a consulta por unidade de lotação, nos limites deste
regimento;
f) fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas no processo e, em caso de violação,
oferecer denúncia ao Conselho do Centro, que deliberará sobre a impugnação de candidatura; g) atuar no
processo de apuração de acordo com esta Instrução.;
h) decidir sobre os casos omissos desta Instrução.
CAPÍTULO III
DAS CANDIDATURAS
Art. 6º. Somente poderão candidatar-se os servidores técnico-administrativos em educação
ativos e em efetivo exercício, lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Art. 7º. As inscrições serão individuais, não podendo concorrer:
a) Servidores que estejam com processo em tramitação de remoção, redistribuição ou
aposentadoria e tiveram penalidades disciplinares nos últimos 5 (cinco) anos;
Art. 8º. A inscrição das candidaturas será feita junto à Comissão Eleitoral, por requerimento
dos candidatos, dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral, através de formulário específico (Ficha de
Inscrição – Anexo II), devidamente assinado, encaminhado para o e-mail (diretoria.ccsa@ufpe.br).
§ 1º A inscrição será realizada por meio eletrônico através de Formulários da
Comissão Eleitoral no site do CCSA, disponível em https://www.ufpe.br/ccsa
§ 2º No primeiro dia útil subsequente ao encerramento do prazo das inscrições, a Comissão
Eleitoral decidirá sobre a homologação das inscrições.
§ 3º A relação contendo as candidaturas homologadas será divulgada pela Comissão Eleitoral,
no site do CCSA (https://www.ufpe.br/ccsa)
CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Art. 9º. Os (As) candidatos (as) e seus apoiadores deverão observar o Código de Ética do
Servidor Público durante a realização da campanha eleitoral.
Art. 10. A propaganda somente será permitida no período estabelecido no cronograma
eleitoral, Anexo I, desta Instrução.
Art. 11. Fica expressamente proibido aos (as) candidatos (as) a propaganda eleitoral de forma
presencial no período excepcional de suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal de
Pernambuco, decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sendo vetada qualquer forma de
aglomeração.
Parágrafo Único. Será permitida a afixação de cartazes em murais previamente autorizados
pela Comissão Eleitoral, com divisão igualitária entre as candidaturas, exclusivamente durante o período de
campanha eleitoral.
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Art. 12. É vetado durante a campanha eleitoral, sob pena de cassação da candidatura:
a) a distribuição e publicação de textos, sejam impressos ou virtuais, contendo expressões,
alusões ou frases ofensivas à honra e ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro da
comunidade da UFPE;
b) a perturbação do ambiente administrativo e escolar;
c) a utilização, direta ou indireta, de recursos patrimoniais ou financeiros (equipamentos,
veículos oficiais, bens e/ou serviços da administração pública), oriundos dos cofres públicos para
financiamento da campanha de consulta eleitoral, sob a pena de cancelamento da inscrição da candidatura; d)
fazer visitas em locais de atividades essenciais, provocando aglomeração;
e) a utilização de propaganda sonora através de carros de som, bicicleta de som, megafones e
qualquer outro meio de amplificação sonora;
f) a utilização e alteração da logomarca do CCSA e da UFPE em material de campanha do(a)
candidato(a);
g) atingir ou tentar atingir a integridade física e/ou moral de qualquer membro da comunidade
da UFPE;
h) dispor de recurso próprio ou de terceiros que vise ao aliciamento dos eleitores (compra de
voto);
i) promover pichações e/ou outras manifestações que causem danos ao patrimônio da UFPE.
Parágrafo Único - O descumprimento de qualquer artigo deste Regimento resultará em
processo de impugnação de candidatura, garantindo-se o direito de ampla defesa.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE VOTAÇÃO
Art. 13. O processo de consulta para escolha dos Conselheiros do Centro que trata o artigo 6º
do Regimento Interno do CCSA, dar-se-á por votação facultativa, em uma única candidatura, com horário de
votação estabelecido no cronograma (Anexo I), e em conformidade com esta Instrução, através do Sistema
e-Votação UFPE.
Parágrafo Único. O Sistema e-Votação UFPE utiliza a tecnologia Helios Voting que permite a
realização de eleições por meio da Internet com auditoria aberta ao público (End-to-end voter verifiable –
E2E), podendo ser acessado em qualquer computador ou dispositivo móvel conectado à internet.
Art. 14. O Sistema Eletrônico on-line Helios Voting é disponibilizado publicamente como
software livre e possui as seguintes características:
a) sigilo: garante o sigilo do voto, não permitindo que a escolha de um eleitor (seu voto) seja
revelada;
b) privacidade: garante a criptografia dos votos antes do envio, de maneira que não seja
possível a identificação do voto posteriormente;
c) rastreabilidade: fornece, para cada eleitor, um número rastreável de seu voto, permitindo a
checagem, por ele, se o voto foi depositado corretamente;
d) integridade dos dados: permite que os votos não sejam alterados ou excluídos por terceiros,
em virtude do uso de criptografia;
e) apuração dos votos: permite a apuração dos votos de maneira automática ou manual; f)
comprovação: permite auditoria.
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Art. 15. O Sistema e-Votação UFPE permitirá a inclusão dos seguintes perfis de usuários:
a) administrador: perfil exclusivo para servidores da Superintendência de Tecnologia da
Informação - STI, destinado para configurar o início e o encerramento da votação, configurar as urnas, gerar
as chaves de segurança da votação, apurar os resultados e gerar os relatórios finais;
b) eleitor: perfil destinado a todos os usuários habilitados a depositarem votos, os quais serão
previamente validados pelo Sistema e-Votação da UFPE.
Art. 16. O presidente da Comissão Eleitoral deverá solicitar, via SIPAC ou ordem de serviços,
o uso do Sistema e-Votação UFPE à STI, incluindo os seguintes documentos:
a) ato normativo com a constituição da Comissão Eleitoral;
b) ato normativo com aprovação da Instrução Normativa da Eleição, com previsão da votação
on-line;
c) o cronograma da eleição;
d) listagem, por ordem de inscrição, das candidaturas homologadas pela comissão eleitoral.
§ 1º A ordem de apresentação do candidato, na urna, obedecerá a listagem indicada na alínea d)
do art. 16 desta Instrução Normativa
§ 2º A solicitação descrita no caput deste artigo deverá ser remetida, com no mínimo, 25
(vinte e cinco) dias de antecedência da data da eleição.
§ 3º A STI formará a lista de eleitores aptos a votar a partir do banco de dados contendo os e
mails institucionais dos técnicos administrativos, com domínio @ufpe.br, contendo o nome completo,
endereço de e-mail, número do CPF, importando os dados para o Sistema e-Votação UFPE.
§ 4º Será divulgado pela STI o prazo final, e link para migração para o id.ufpe.br, para que o
eleitor esteja devidamente habilitado ao acesso à urna.
Art. 17. A STI será responsável pelo processo de configuração do Sistema e-Votação UFPE,
bem como por informar e fornecer dados não sigilosos, quando necessários, à Comissão Eleitoral.
§ 1º. Em cada urna haverá também as opções de voto "nulo" e "em branco", que deverão
aparecer nesta ordem, após a lista de candidatos informada pela Comissão Eleitoral, por ordem de inscrição.
§ 2º. Estarão aptos a votar, os eleitores que estiverem cadastrados no sistema até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da votação.
§ 3º Para maior esclarecimento, a STI criará manual orientando o eleitor como votar e será
publicado, também no site https://www.ufpe.br/ccsa
Art. 18. Por meio do Sistema e-Votação UFPE, a STI encaminhará aos eleitores, em seus emails
cadastrados no Portal de Sistemas Integrados da UFPE, no prazo de até um dia útil antes do início da eleição,
o endereço eletrônico do Sistema de Votação.
§ 1º Adicionalmente, a STI irá disponibilizar o acesso do endereço eletrônico do Sistema de
Votação no Portal de Sistemas Integrados da UFPE e também encaminhará o endereço eletrônico do Sistema
de Votação a Comissão Eleitoral, para que providenciem a publicação no Portal da UFPE.
§ 2º O rastreador de cédula correspondente ao voto depositado permanecerá disponível para
Eleição no Sistema e-Votação UFPE, e não apresentará qualquer identificação sobre a escolha do eleitor.
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§ 3º Em caso de atividade suspeita, o eleitor deverá imediatamente efetuar a troca da senha no
sistema, através da Central de Serviços de TIC (CSTIC), disponível no link https://sites.ufpe.br/cstic/ e
protocolar a ocorrência em formulário próprio, criado para esta finalidade, com o título “Sistema e-Votação
UFPE”, que será disponibilizado pela STI.
Art. 19. A data e/ou horário de início e término da votação eletrônica poderão sofrer alterações
em função da interrupção do Sistema e-Votação UFPE, que afetem o acesso dos eleitores às urnas
§ 1º Em caso de falhas ou problemas de ordem técnica por parte da UFPE que inviabilizam o
acesso ao Sistema e-Votação UFPE, a votação será prorrogada pelo mesmo tempo de interrupção.
§ 2º A STI apresentará à Comissão Eleitoral um plano de contingência para casos de falhas no
Sistema e-Votação UFPE.
Art. 20. Cada eleitor terá direito a apenas 1 (um) voto em um determinado (a) candidato (a).
CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO
Art. 21. Terminada a votação proceder-se-á a apuração e a totalização dos votos, sendo que os
trabalhos poderão ser acompanhados pelos candidatos e seus respectivos fiscais de forma on-line por
transmissão pública.
Art. 22. A apuração será executada pela STI como administrador do Sistema e-Votação UFPE,
acompanhada pela Comissão Eleitoral por meio de conferência web, e com a presença de candidatos e
observadores externos, a critério da Comissão Eleitoral.
Parágrafo Único. Do resultado da apuração, caberá recurso no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, à Comissão Eleitoral.
Art. 23. Na apuração deverão ser informados:
a) total de eleitores que votaram;
b) número de votos recebido por cada candidato, na ordem definida pela Comissão Eleitoral; c)
número de votos nulos;
d) número de votos em branco.
Art. 24. A decisão de impugnação do processo eleitoral é de competência da Comissão
Eleitoral e ocorrerá nos seguintes casos:
a) violação do Sistema de Votação, a partir de indícios identificados durante o processo de
votação;
b) discrepância do número de sufrágios, com o número total de votantes registrados no relatório
de apuração.
Art. 25. O processo de apuração somente terá início após o horário de término efetivo da
Eleição.
Art. 26. Recebidos os relatórios de apuração, a Comissão Eleitoral procederá à proclamação do
resultado.
Parágrafo único. O resultado deverá constar em ata assinada pelos membros da Comissão
Eleitoral.
Art. 27. Fica estipulado como critério de desempate:
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a) Para servidores, o maior tempo de efetivo exercício na UFPE, persistindo o empate, será
considerado eleito(a) o (a) candidato (a) com a maior idade;
b) Para os estudantes, o menor tempo de ingresso na UFPE, persistindo o empate, será
considerado eleito(a) o (a) candidato (a) com a maior idade.
Parágrafo único - Todas as informações devem constar no formulário de inscrição (ANEXO II
e III).
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 28. Consideram-se, como efetivo exercício, os afastamentos previstos no artigo 102 da Lei
nº 8112/1990.
Art. 29. Cabem recursos das decisões da Comissão Eleitoral ao Conselho do Centro, no prazo
de 2 (dois) dias úteis, após sua divulgação.
Art. 30. A Comissão Eleitoral será automaticamente extinta, uma vez aprovado o seu relatório
pelo Conselho do Centro.
Art. 31. O processo eleitoral é considerado ato de serviço e deverá ter o apoio logístico de
órgãos da administração do Centro.
Parágrafo único. A participação nos trabalhos da Comissão Eleitoral implicará na declaração
para efeito de justificativa.
Art. 32. O descumprimento de qualquer artigo desta Instrução resultará em processo de
impugnação de candidatura, garantindo-se o direito de defesa.
Art. 33. Perderá o mandato o representante eleito que deixar de pertencer ao segmento ou à
unidade de lotação por ele representado.
Art. 34. Os casos omissos nesta Instrução serão decididos pela Comissão Eleitoral.
Art. 35. Esta Instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial da
Universidade.

ZIONAM EUVÉCIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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ANEXO I
AÇÃO

DATA

Divulgação da Instrução Normativa

30/08/2021

Período de Inscrição de candidaturas

06/09 a 10/09/2021

Divulgação das Candidaturas Inscritas

13/09/2021

Divulgação das Candidaturas Homologadas

14/09/2021

Prazo de Recursos para Candidaturas NÃO Homologadas

15 a 16/09/2021

Período de Campanha pelas Candidaturas Homologadas

20/09 a 20/10/2021

Votação

21/10/2021 (08h às
20h)

Apuração

A partir das 21h 21/10/2021

Divulgação do Resultado

22/10/2021

Prazo final para Recurso em Relação ao Resultado

Até às 17h 25/10/2021

Homologação e Divulgação do Resultado Final

Até às 17h –
26/10/2021

Encaminhamento do resultado final da votação para
homologação pelo Conselho do Centro nos termos do Regimento
Interno do Centro Centro de Ciência Sociais Aplicadas

Até às 17h 27/10/2021
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ANEXO II
Consulta para representação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação - TAE,
do CCSA, junto ao Conselho Universitário, de acordo com o inciso VI do artigo nº 10 do Estatuto da
UFPE.

Formulário de Inscrição do(a) Candidato(a)
Nome:
Matrícula SIAPE:

CPF:

Data de admissão:

Data de
Nascimento:

Cargo:
Unidade de
Lotação:
E-mail institucional:
Fone de Contato:

Recife, ____ de _____ de 2021.
Declaro que as informações acima são verdadeiras e que estão em conformidade com o Art. 6º e
7º da Instrução Normativa do CCSA - 02/2021.

_______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

Observações:
1)Deve ser registrado o e-mail institucional, Id-UFPE com terminação @ufpe.br;
2) Após assinatura, o(a) candidato(a) deve encaminhar o formulário para o e-mail:
diretoria.ccsa@ufpe.br
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CCSA - 02/2021
EMENTA: Estabelece critérios e procedimentos para a eleição de representantes dos
Servidores Técnico-administrativos em Educação - TAE do CCSA, junto ao Conselho do Centro de Ciência
Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal de Pernambuco, de acordo com o artigo 6º do
Regimento Interno do CCSA/UFPE.
O Conselho do Centro de Ciência Sociais Aplicadas (CCSA), visando eleger representantes
dos Servidores Técnico-administrativos em Educação - TAE, junto ao Conselho do Centro.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por objetivo normatizar o processo eleitoral
eletrônico que trata das representações especificadas no Regimento Interno do CCSA.
Art. 2º. Esta Instrução disciplina o processo de escolha de:
a) 01 (um) servidor técnico-administrativo em educação como representante titular e 01 (um)
como suplente;
§ 1º. Os representantes mencionados neste artigo serão eleitos pelos seus pares.
§ 2º. Será considerado representante titular no Conselho do Centro o candidato mais votado, e,
como suplente, aquele que obtiver o melhor resultado subsequente.
§ 3º. Participarão da eleição os servidores técnico-administrativos em educação ativos e em
efetivo exercício, lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 3º. A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 15, de 03 de agosto de 2021, indicada
pelo Conselho do Centro, será responsável por coordenar, organizar e supervisionar o processo eleitoral de
escolha dos servidores técnico-administrativos em educação do CCSA, junto ao Conselho do Centro, nos
termos do Regimento Interno do CCSA sendo composta por:
a) três (3) técnico-administrativos em educação.
Parágrafo Único. São impedidos de integrar a Comissão Eleitoral, além dos candidatos
inscritos, seus cônjuges e parentes até em segundo grau, tanto por consanguinidade como por afinidade.
Art. 4º. A Comissão Eleitoral elegerá, entre seus pares, um Presidente e deliberará, por
maioria simples de seus integrantes presentes em reunião da qual participe a maioria absoluta de seus
membros.
§ 1º Em caso de empate em votação de matéria apreciada pela Comissão Eleitoral, o
Presidente poderá exercer o voto de qualidade;
§ 2º As decisões da Comissão Eleitoral serão divulgadas na página do CCSA/UFPE.
Art. 5º. À Comissão Eleitoral compete:
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a) organizar o processo eleitoral;
b) estabelecer o calendário da realização da consulta;
c) homologar a inscrição dos candidatos;
d) decidir sobre as impugnações;
e) solicitar à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) a formação do banco de
dados dos eleitores dentre os usuários do e-mail institucional, com domínio @ufpe.br dos servidores técnico
administrativos em educação da UFPE, localizando a consulta por unidade de lotação, nos limites deste
regimento;
f) fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas no processo e, em caso de violação,
oferecer denúncia ao Conselho do Centro, que deliberará sobre a impugnação de candidatura; g) atuar no
processo de apuração de acordo com esta Instrução.;
h) decidir sobre os casos omissos desta Instrução.
CAPÍTULO III
DAS CANDIDATURAS
Art. 6º. Somente poderão candidatar-se os servidores técnico-administrativos em educação
ativos e em efetivo exercício, lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Art. 7º. As inscrições serão individuais, não podendo concorrer:
a) Servidores que estejam com processo em tramitação de remoção, redistribuição ou
aposentadoria e tiveram penalidades disciplinares nos últimos 5 (cinco) anos;
Art. 8º. A inscrição das candidaturas será feita junto à Comissão Eleitoral, por requerimento
dos candidatos, dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral, através de formulário específico (Ficha de
Inscrição – Anexo II), devidamente assinado, encaminhado para o e-mail (diretoria.ccsa@ufpe.br).
§ 1º A inscrição será realizada por meio eletrônico através de Formulários da Comissão
Eleitoral no site do CCSA, disponível em https://www.ufpe.br/ccsa
§ 2º No primeiro dia útil subsequente ao encerramento do prazo das inscrições, a Comissão
Eleitoral decidirá sobre a homologação das inscrições.
§ 3º A relação contendo as candidaturas homologadas será divulgada pela Comissão Eleitoral,
no site do CCSA (https://www.ufpe.br/ccsa)
CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Art. 9º. Os (As) candidatos (as) e seus apoiadores deverão observar o Código de Ética do
Servidor Público durante a realização da campanha eleitoral.
Art. 10. A propaganda somente será permitida no período estabelecido no cronograma
eleitoral, Anexo I, desta Instrução.
Art. 11. Fica expressamente proibido aos (as) candidatos (as) a propaganda eleitoral de forma
presencial no período excepcional de suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal de
Pernambuco, decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sendo vetada qualquer forma de
aglomeração.
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Parágrafo Único. Será permitida a afixação de cartazes em murais previamente autorizados
pela Comissão Eleitoral, com divisão igualitária entre as candidaturas, exclusivamente durante o período de
campanha eleitoral.
Art. 12. É vetado durante a campanha eleitoral, sob pena de cassação da candidatura:
a) a distribuição e publicação de textos, sejam impressos ou virtuais, contendo expressões,
alusões ou frases ofensivas à honra e ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro da
comunidade da UFPE;
b) a perturbação do ambiente administrativo e escolar;
c) a utilização, direta ou indireta, de recursos patrimoniais ou financeiros (equipamentos,
veículos oficiais, bens e/ou serviços da administração pública), oriundos dos cofres públicos para
financiamento da campanha de consulta eleitoral, sob a pena de cancelamento da inscrição da candidatura;
d) fazer visitas em locais de atividades essenciais, provocando aglomeração;
e) a utilização de propaganda sonora através de carros de som, bicicleta de som, megafones e
qualquer outro meio de amplificação sonora;
f) a utilização e alteração da logomarca do CCSA e da UFPE em material de campanha do(a)
candidato(a);
g) atingir ou tentar atingir a integridade física e/ou moral de qualquer membro da comunidade
da UFPE;
h) dispor de recurso próprio ou de terceiros que vise ao aliciamento dos eleitores (compra de
voto);
i) promover pichações e/ou outras manifestações que causem danos ao patrimônio da UFPE.
Parágrafo Único - O descumprimento de qualquer artigo deste Regimento resultará em
processo de impugnação de candidatura, garantindo-se o direito de ampla defesa.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE VOTAÇÃO
Art. 13. O processo de consulta para escolha dos Conselheiros do Centro que trata o artigo 6º
do Regimento Interno do CCSA, dar-se-á por votação facultativa, em uma única candidatura, com horário
de votação estabelecido no cronograma (Anexo I), e em conformidade com esta Instrução, através do
Sistema e-Votação UFPE.
Parágrafo Único. O Sistema e-Votação UFPE utiliza a tecnologia Helios Voting que permite a
realização de eleições por meio da Internet com auditoria aberta ao público (End-to-end voter verifiable –
E2E), podendo ser acessado em qualquer computador ou dispositivo móvel conectado à internet.
Art. 14. O Sistema Eletrônico on-line Helios Voting é disponibilizado publicamente como
software livre e possui as seguintes características:
a) sigilo: garante o sigilo do voto, não permitindo que a escolha de um eleitor (seu voto) seja
revelada;
b) privacidade: garante a criptografia dos votos antes do envio, de maneira que não seja
possível a identificação do voto posteriormente;
c) rastreabilidade: fornece, para cada eleitor, um número rastreável de seu voto, permitindo a
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checagem, por ele, se o voto foi depositado corretamente;
d) integridade dos dados: permite que os votos não sejam alterados ou excluídos por terceiros,
em virtude do uso de criptografia;
e) apuração dos votos: permite a apuração dos votos de maneira automática ou manual; f)
comprovação: permite auditoria.
Art. 15. O Sistema e-Votação UFPE permitirá a inclusão dos seguintes perfis de usuários:
a) administrador: perfil exclusivo para servidores da Superintendência de Tecnologia da
Informação - STI, destinado para configurar o início e o encerramento da votação, configurar as urnas,
gerar as chaves de segurança da votação, apurar os resultados e gerar os relatórios finais;
b) eleitor: perfil destinado a todos os usuários habilitados a depositarem votos, os quais serão
previamente validados pelo Sistema e-Votação da UFPE.
Art. 16. O presidente da Comissão Eleitoral deverá solicitar, via SIPAC ou ordem de serviços,
o uso do Sistema e-Votação UFPE à STI, incluindo os seguintes documentos:
a) ato normativo com a constituição da Comissão Eleitoral;
b) ato normativo com aprovação da Instrução Normativa da Eleição, com previsão da votação
on-line;
c) o cronograma da eleição;
d) listagem, por ordem de inscrição, das candidaturas homologadas pela comissão eleitoral.
§ 1º A ordem de apresentação do candidato, na urna, obedecerá a listagem indicada na alínea
d) do art. 16 desta Instrução Normativa
§ 2º A solicitação descrita no caput deste artigo deverá ser remetida, com no mínimo, 25 (vinte
e cinco) dias de antecedência da data da eleição.
§ 3º A STI formará a lista de eleitores aptos a votar a partir do banco de dados contendo os e
mails institucionais dos técnicos administrativos, com domínio @ufpe.br,
contendo o nome completo, endereço de e-mail, número do CPF, importando os dados para o Sistema
e-Votação UFPE.
§ 4º Será divulgado pela STI o prazo final, e link para migração para o id.ufpe.br, para que o
eleitor esteja devidamente habilitado ao acesso à urna.
Art. 17. A STI será responsável pelo processo de configuração do Sistema e-Votação UFPE,
bem como por informar e fornecer dados não sigilosos, quando necessários, à Comissão Eleitoral.
§ 1º. Em cada urna haverá também as opções de voto "nulo" e "em branco", que deverão
aparecer nesta ordem, após a lista de candidatos informada pela Comissão Eleitoral, por ordem de inscrição.
§ 2º. Estarão aptos a votar, os eleitores que estiverem cadastrados no sistema até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da votação.
§ 3º Para maior esclarecimento, a STI criará manual orientando o eleitor como votar e será
publicado, também no site https://www.ufpe.br/ccsa
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Art. 18. Por meio do Sistema e-Votação UFPE, a STI encaminhará aos eleitores, em seus
emails cadastrados no Portal de Sistemas Integrados da UFPE, no prazo de até um dia útil antes do início da
eleição, o endereço eletrônico do Sistema de Votação.
§ 1º Adicionalmente, a STI irá disponibilizar o acesso do endereço eletrônico do Sistema de
Votação no Portal de Sistemas Integrados da UFPE e também encaminhará o endereço eletrônico do
Sistema de Votação a Comissão Eleitoral, para que providenciem a publicação no Portal da UFPE.
§ 2º O rastreador de cédula correspondente ao voto depositado permanecerá disponível para
Eleição no Sistema e-Votação UFPE, e não apresentará qualquer identificação sobre a escolha do eleitor.
§ 3º Em caso de atividade suspeita, o eleitor deverá imediatamente efetuar a troca da senha no
sistema, através da Central de Serviços de TIC (CSTIC), disponível no link https://sites.ufpe.br/cstic/ e
protocolar a ocorrência em formulário próprio, criado para esta finalidade, com o título “Sistema e-Votação
UFPE”, que será disponibilizado pela STI.
Art. 19. A data e/ou horário de início e término da votação eletrônica poderão sofrer alterações
em função da interrupção do Sistema e-Votação UFPE, que afetem o acesso dos eleitores às urnas
§ 1º Em caso de falhas ou problemas de ordem técnica por parte da UFPE que inviabilizam o
acesso ao Sistema e-Votação UFPE, a votação será prorrogada pelo mesmo tempo de interrupção.
§ 2º A STI apresentará à Comissão Eleitoral um plano de contingência para casos de falhas no
Sistema e-Votação UFPE.
Art. 20. Cada eleitor terá direito a apenas 1 (um) voto em um determinado (a) candidato (a).
CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO
Art. 21. Terminada a votação proceder-se-á a apuração e a totalização dos votos, sendo que os
trabalhos poderão ser acompanhados pelos candidatos e seus respectivos fiscais de forma on-line por
transmissão pública.
Art. 22. A apuração será executada pela STI como administrador do Sistema e-Votação UFPE,
acompanhada pela Comissão Eleitoral por meio de conferência web, e com a presença de candidatos e
observadores externos, a critério da Comissão Eleitoral.
Parágrafo Único. Do resultado da apuração, caberá recurso no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, à Comissão Eleitoral.
Art. 23. Na apuração deverão ser informados:
a) total de eleitores que votaram;
b) número de votos recebido por cada candidato, na ordem definida pela Comissão Eleitoral; c)
número de votos nulos;
d) número de votos em branco.
Art. 24. A decisão de impugnação do processo eleitoral é de competência da Comissão
Eleitoral e ocorrerá nos seguintes casos:
a) violação do Sistema de Votação, a partir de indícios identificados durante o processo de
votação;
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b) discrepância do número de sufrágios, com o número total de votantes registrados no
relatório de apuração.
Art. 25. O processo de apuração somente terá início após o horário de término efetivo da
Eleição.
Art. 26. Recebidos os relatórios de apuração, a Comissão Eleitoral procederá à proclamação
do resultado.
Parágrafo único. O resultado deverá constar em ata assinada pelos membros da Comissão
Eleitoral.
Art. 27. Fica estipulado como critério de desempate:
a) Para servidores, o maior tempo de efetivo exercício na UFPE, persistindo o empate, será
considerado eleito(a) o (a) candidato (a) com a maior idade;
b) Para os estudantes, o menor tempo de ingresso na UFPE, persistindo o empate, será
considerado eleito(a) o (a) candidato (a) com a maior idade.
Parágrafo único - Todas as informações devem constar no formulário de inscrição (ANEXO
II e III).
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 28. Consideram-se, como efetivo exercício, os afastamentos previstos no artigo 102 da
Lei nº 8112/1990.
Art. 29. Cabem recursos das decisões da Comissão Eleitoral ao Conselho do Centro, no prazo
de 2 (dois) dias úteis, após sua divulgação.
Art. 30. A Comissão Eleitoral será automaticamente extinta, uma vez aprovado o seu relatório
pelo Conselho do Centro.
Art. 31. O processo eleitoral é considerado ato de serviço e deverá ter o apoio logístico de
órgãos da administração do Centro.
Parágrafo único. A participação nos trabalhos da Comissão Eleitoral implicará na declaração
para efeito de justificativa.
Art. 32. O descumprimento de qualquer artigo desta Instrução resultará em processo de
impugnação de candidatura, garantindo-se o direito de defesa.
Art. 33. Perderá o mandato o representante eleito que deixar de pertencer ao segmento ou à
unidade de lotação por ele representado.
Art. 34. Os casos omissos nesta Instrução serão decididos pela Comissão Eleitoral.
Art. 35. Esta Instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial da
Universidade.

ZIONAM EUVÉCIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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ANEXO I
AÇÃO

DATA

Divulgação da Instrução Normativa

30/08/2021

Período de Inscrição de candidaturas

06/09 a 10/09/2021

Divulgação das Candidaturas Inscritas

13/09/2021

Divulgação das Candidaturas Homologadas

14/09/2021

Prazo de Recursos para Candidaturas NÃO Homologadas

15 a 16/09/2021

Período de Campanha pelas Candidaturas Homologadas

20/09 a 20/10/2021

Votação

21/10/2021 (08h às
20h)

Apuração

A partir das 21h 21/10/2021

Divulgação do Resultado

22/10/2021

Prazo final para Recurso em Relação ao Resultado

Até às 17h 25/10/2021

Homologação e Divulgação do Resultado Final

Até às 17h –
26/10/2021

Encaminhamento do resultado final da votação para
homologação pelo Conselho do Centro nos termos do
Regimento Interno do Centro de Ciência Sociais Aplicadas

Até às 17h 27/10/2021
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ANEXO II
Consulta para representação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação TAE, do CCSA, junto ao Conselho Departamental, de acordo com o artigo 6º do Regimento do
CCSA.

Formulário de Inscrição do(a) Candidato(a)
Nome:
Matrícula SIAPE:

CPF:

Data de admissão:

Data de
Nascimento:

Cargo:
Unidade de
Lotação:
E-mail institucional:
Fone de Contato:

Recife, ____ de _____ de 2021.
Declaro que as informações acima são verdadeiras e que estão em conformidade com o Art. 6º
e 7º da Instrução Normativa do CCSA - 01/2021.

_______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

Observações:
1)Deve ser registrado o e-mail institucional, Id-UFPE com terminação @ufpe.br;
2) Após assinatura, o(a) candidato(a) deve encaminhar o formulário para o e-mail:
diretoria.ccsa@ufpe.br
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PORTARIA Nº 16 – DEPTO. LETRAS/CAC, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DE COLEGIADO DE CURSO
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, e nos termos das Seções
II e III da Resolução CEPE nº 02/2003, com aprovação do Pleno do Departamento de Letras em reunião
realizada no dia 20 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Designar os docentes, discentes e técnicos administrativos abaixo relacionados como membros do
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS FRANCÊS (LIC.), do Departamento de Letras,
para mandato conforme período de vigência a seguir:
Função / Representação

Nome do Membro

Coordenadora do Curso
(Presidente do Colegiado)

Profa. Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes

Vice-Coordenadora do Curso

Profa. Catarina Amorim de Oliveira
Andrade

Representante da área de
Educação (01)

Prof. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Representante da área de Teoria
Literária (01)

Prof. André de Sena Wanderley

Representante da área de
Linguística Geral e Aplicada
(01)

Profa. Suzana Leite Cortez

Representante da área de
Língua Francesa (01)

Profa. Daniela Lindenmeyer Kunze

Representantes da área de
Literaturas de Língua Francesa
(02)

Prof. Lourival de Holanda Barros
Prof. Oussama Naouar

Representante da área de
Estágio Curricular (01)

Profa. Simone Pires Barbosa Aubin

Representante da área de
Metodologias de Ensino (01)

Profa. Rosiane Maria Soares da Silva

Representante Estudantil

Mariana Figueiredo da Silva
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Período de Vigência do
Mandato
Mandato de 02 anos
De 06 de maio de 2021
a 06 de maio de 2023.
Mandato de 02 anos
De 06 de maio de 2021
a 06 de maio de 2023.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022..
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano

26 DE AGOSTO DE 2021

43

Suplente

Marcos André da Silva Filho

Representante TécnicoAdministrativo

Luiz Carlos Carvalho de Castro

De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.
Mandato de 01 ano
De 20 de agosto de 2021
a 20 de agosto de 2022.

YURI JIVAGO AMORIM CARIBÉ
Chefe do Departamento de Letras (DL)

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 133 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 44

26 DE AGOSTO DE 2021

44

