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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
RESOLUÇÃO Nº 04/2021
Autoriza a retomada presencial das atividades
administrativas e de ensino, pesquisa e extensão
na Universidade Federal de Pernambuco.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 10 e 12, XIV, do Estatuto da Universidade, e
CONSIDERANDO:
- a responsabilidade institucional e social da Universidade, e as diretrizes emanadas das
autoridades sanitárias no tocante à retomada das condições para o convívio social, bem como a
publicação da 2ª Edição das Diretrizes Gerais para a Retomada das Atividades na UFPE, no dia 12
de fevereiro pp., e
- o avanço da imunização contra a Covid-19 dos profissionais da educação e do público geral
nos municípios em que a UFPE se faz presente;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Autorizar a retomada presencial das atividades administrativas e de ensino, pesquisa e
extensão no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, observando as Diretrizes Gerais para a
Retomada das Atividades na UFPE.
Art. 2º Os servidores estatutários em exercício no Hospital de Clínicas não estão abarcados
nesta Resolução, uma vez que as orientações para tais medidas deverão ser definidas pelo Hospital
de Clínicas/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, em razão do contrato firmado
entre a UFPE e a referida empresa pública.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES DE BIOSSEGURANÇA
Art. 3º A retomada das atividades presenciais observará as Diretrizes Gerais para a Retomada
das Atividades na UFPE, a fim de garantir a segurança da comunidade acadêmica, de acordo com as
seguintes orientações:
I - o acesso às instalações da UFPE deverá ser feito com uso obrigatório de máscaras de proteção
facial, enquanto durar a recomendação do Governo do Estado e autoridades em saúde estadual,
municipal e federal, cujo uso, armazenamento e descarte é de responsabilidade pessoal.
II - para acesso aos locais de atendimento ao público é recomendado o agendamento prévio,
para distribuir o fluxo de pessoas, evitando aglomerações, devendo, ainda, os contatos (e-mail,
telefone e outros) além do horário de funcionamento dos setores ser amplamente divulgados;
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III - interdição de bebedouros de uso coletivo, exceto aqueles que possibilitem o abastecimento
individual, eliminando a aproximação da boca dos usuários aos dispositivos.
IV - evitar o compartilhamento de materiais nos ambientes de trabalho, principalmente sem
prévia higienização.
V - higienização dos postos de trabalho, bem como dos itens de uso individual e objetos cujo
compartilhamento seja inevitável;
VI - adoção de documentos e assinaturas eletrônicos tanto quanto possível;
VII - distanciamento mínimo recomendado conforme as regras de biossegurança; e
VIII - afixação em locais visíveis de sinalização sobre as medidas preventivas.
CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Art. 4º As atividades de ensino de educação básica serão realizadas de acordo com norma
específica e as atividades de acolhimento poderão ocorrer de forma presencial em calendário definido
juntamente com as instâncias competentes do Colégio de Aplicação.
Art. 5º A oferta de componentes curriculares/disciplinas do período letivo de 2021.1 dos cursos
de graduação presenciais da Universidade, nos termos do § 2º do Art. 1º da Resolução nº 23/2020, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, deverá ocorrer de forma híbrida, do seguinte modo:
I - no formato remoto:
a) os componentes curriculares/disciplinas obrigatórios e eletivos de natureza exclusivamente
teórica;
b) os componentes curriculares/disciplinas obrigatórios e eletivos de natureza exclusivamente
prática e/ou teórico-prática, que não exijam a presencialidade para a sua execução;
c) os componentes curriculares teóricos dos cursos de Medicina que funcionam no formato de
tutorias;
II - no formato presencial, preservadas as condições de biossegurança:
a) os componentes curriculares/disciplinas configurados/as como práticas profissionais
(laboratórios, atividades em clínicas e/ou similares), observadas as diretrizes aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE);
b) as práticas profissionais (estágios obrigatórios), observadas as diretrizes aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE);
c) os componentes curriculares/disciplinas obrigatórios/as e eletivos/as de natureza prática e/ou
teórico-prática cuja presencialidade seja recomendável, conforme deliberação do Colegiado do
Curso, excluída a parte teórica do componente curricular/disciplina, que deverá ocorrer de forma
remota.
Parágrafo único. Caso os campos de estágio no formato presencial não estejam disponíveis para
execução dos estágios obrigatórios, durante o semestre 2021.1, estes podem seguir o fluxo previsto
no Capítulo IX da Resolução nº 23/2020, do CEPE.
Art. 6º A oferta de componentes de estágio obrigatório de forma presencial deverá ser aprovada
pelo Colegiado do Curso.
Parágrafo único. A oferta de componentes curriculares configurados como práticas
profissionais (estágios obrigatórios), quando executadas de forma remota, observará o fluxo definido
no Art. 11 da Resolução nº 23/2020, do CEPE.
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Art. 7º A realização das aulas de campo e das visitas técnicas está condicionada à sua
autorização pelo Colegiado do Curso, bem como ao atendimento das condições de biossegurança e
viabilidade de execução.
Art. 8º As atividades presenciais dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
deverão ocorrer de forma híbrida, nos termos da Resolução nº 05/2021, do CEPE.
Parágrafo único. No caso de realização de seleção de novos discentes no formato presencial,
esta deverá ser previamente comunicada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, garantida as condições de
biossegurança.
Art. 9º A retomada das atividades presenciais das ações de extensão universitária deverá seguir
os procedimentos de biossegurança previstos na Resolução nº 24/2020, do CEPE.
Art. 10. A retomada das atividades presenciais dos laboratórios de pesquisa deverá seguir os
procedimentos de biossegurança previstos na Resolução nº 05/2020, do Conselho de Administração.
Art. 11. Fica autorizada a realização das atividades presenciais de extensão e de pesquisa nos
espaços físicos da universidade e fora dela, devendo ser organizada junto aos responsáveis pelos
espaços e aos Diretores das respectivas unidades, respeitadas as regras de biossegurança para o uso
dos ambientes da Universidade e as condições definidas pelas autoridades sanitárias e competentes.
Parágrafo único. Em caso de recrudescimento da pandemia da Covid-19, os fluxos definidos
nas resoluções específicas devem ser respeitados.
Art. 12. Fica franqueado aos docentes e estudantes o acesso às dependências da Universidade
para desempenho de atividades acadêmicas, observada as orientações de biossegurança constantes na
presente resolução e nas Diretrizes Gerais para a Retomada das Atividades na UFPE.
Parágrafo único. Para os espaços de uso coletivo ou compartilhado deve-se adotar
preferencialmente o agendamento com vistas a evitar aglomerações.
Art. 13. Fica autorizada a reabertura de editais, chamadas e bolsas de mobilidade internacional
(in/out) pela Diretoria de Relações Internacionais, respeitando as diretrizes de biossegurança bem
como os protocolos estabelecidos para viagens internacionais.
CAPÍTULO IV
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Art. 14. As atividades administrativas e de gestão da Universidade deverão ocorrer de forma
híbrida, no formato presencial e remoto, com a organização de revezamento entre os servidores.
§ 1º O retorno presencial se dará respeitada a janela de imunização, no período de 21 dias após
a tomada da dose única ou segunda dose da vacina, conforme o caso.
§ 2º Os servidores deverão encaminhar por meio físico ou digital à chefia imediata cópia do
cartão de vacinação/declaração, no prazo de até 5 dias após o início da vigência desta Resolução ou
da tomada da dose única ou segunda dose da vacina, conforme o caso, o que vier primeiro.
§ 3º As chefias imediatas encaminharão em fluxo contínuo à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
a cópia do cartão de vacinação/declaração dos servidores lotados na unidade.
§ 4º Os servidores que não se vacinarem deverão assinar Termo de Responsabilidade e
Compromisso (Anexo I), devendo retornar às atividades presenciais imediatamente.
§ 5º As chefias das unidades administrativas e acadêmicas executarão suas atividades no
formato presencial e deverão organizar suas equipes em escala de revezamento, respeitadas as regras
de biossegurança.
Art. 15. Os servidores da unidade serão organizados pela chefia imediata, garantindo a
prestação do serviço com presencialidade pela unidade.
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Parágrafo único. A jornada de cada servidor deverá ser organizada de modo que suas atividades
sejam realizadas com o mínimo de 50% de presencialidade, em dias alternados, respeitado o
cumprimento de suas cargas horárias semanais.
Art. 16. No cumprimento da parcela remota de sua jornada de trabalho, é de responsabilidade
do servidor:
I - estar à disposição da Instituição nos horários habituais de trabalho;
II - manter o contato atualizado e ativo, de forma a garantir comunicação imediata com a UFPE;
III - estar disponível para situações excepcionais de comparecimento à unidade de exercício,
em caso de prévia convocação, apenas quando imprescindível para o desempenho de atribuições que
justificadamente não possam ser realizadas remotamente;
IV - acessar, nos horários habituais de trabalho, os sistemas eletrônicos utilizados pela UFPE
para o desenvolvimento de suas atividades;
V - dar ciência à chefia imediata sobre o andamento dos trabalhos e apontar eventuais
dificuldades, no cumprimento das atividades sob sua responsabilidade; e
VI - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota.
Art. 17. As atividades consideradas essenciais ao funcionamento da instituição poderão adotar
presencialidade superior àquela definida no art. 15, de acordo com a necessidade justificada do
serviço e determinação da chefia imediata.
Art. 18. São consideradas atividades essenciais os seguintes serviços:
I - Gabinete do Reitor, das pró-reitorias e superintendências (e respectivas diretorias);
II - Diretorias de Centro Acadêmicos, Órgãos Suplementares e Colégio de Aplicação;
III - Serviços de segurança e comunicação institucionais;
IV - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e as unidades setoriais de apoio à
tecnologia da informação;
V - Setores responsáveis pelo pagamento de folha de pessoal e outros, de licitação, convênios
e contratos;
VI - Protocolo Geral;
VII - Sistema Integrado de Bibliotecas;
VIII - Serviços de atendimento à saúde tais como o Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor
(NASS), Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE), Serviço Integrado de Saúde (SIS), dentre
outros;
IX - setores de atendimento ao público;
X - coordenações e/ou unidades de infraestrutura;
XI - biotérios e laboratórios com abastecimento de nitrogênio líquido; e
XII - chefias de departamento/áreas acadêmicas, coordenações/secretarias de curso e
escolaridades.
Art. 19. Os bolsistas e estagiários vinculados às atividades administrativas retornarão às
atividades presenciais 21 dias após completado o esquema vacinal, devendo estar acompanhados por
servidor lotado na unidade.
§ 1º O retorno presencial se dará respeitada a janela de imunização, após a tomada da dose única
ou segunda dose da vacina, conforme o caso.
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§ 2º Os bolsistas e estagiários deverão encaminhar por meio físico ou digital à chefia
imediata/supervisor cópia do cartão de vacinação/declaração, no prazo de até 5 dias após o início da
vigência desta Resolução ou da tomada da dose única ou segunda dose da vacina, conforme o caso,
o que vier primeiro.
§ 3º As chefias imediatas/supervisores(as) encaminharão em fluxo contínuo à Pró-Reitoria
correspondente a cópia do cartão de vacinação/declaração dos bolsistas e estagiários vinculados à
unidade.
§ 4º Os bolsistas e estagiários que não se vacinarem deverão assinar Termo de Responsabilidade
e Compromisso (Anexo II), devendo retornar às atividades presenciais imediatamente.
CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 20. As servidoras gestantes executarão suas atividades remotamente, nos termos previstos
na legislação competente.
Art. 21. Os servidores que apresentarem sinais e sintomas de síndrome gripal, mesmo sem
diagnóstico confirmado por meio de teste positivo, devem comunicar à chefia imediata por meio de
telefone ou e-mail, para as providências pertinentes.
Parágrafo único. Os sinais e sintomas incluem tosse, obstrução nasal ou coriza, febre ou
sensação febril, dor de garganta, diminuição ou perda do olfato ou paladar, calafrios, dor de cabeça,
falta de ar ou problema para respirar, fraqueza ou cansaço, dor no corpo, diarreia, náuseas, vômitos,
aperto no peito, entre outros.
Art. 22. O afastamento de casos confirmados deve ser reportado ao NASS (Núcleo de Atenção
à Saúde do Servidor) para adoção das providências administrativas cabíveis.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 23. Os eventos corporativos, comemorativos, científicos e acadêmicos, atividades
esportivas, serviços de alimentação e moradia, seguirão as determinações das autoridades sanitárias
e competentes, conforme autorização do(a) responsável pelo espaço.
Art. 24. A concessão de passagens e diárias fica condicionada/restrita à situações de
presencialidade imprescindível, de acordo com os pronunciamentos das unidades competentes e
disponibilidade orçamentária.
Art. 25. A prestação de informação falsa sujeitará o servidor às sanções penais e administrativas
previstas em lei.
Art. 26. Essas medidas podem ser revistas a qualquer momento conforme as orientações das
autoridades sanitárias e competentes.
Parágrafo único. As orientações serão atualizadas de acordo com a dinamicidade da situação.
Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pela(s) pró-reitoria(s) e unidade(s) competente(s).
Art. 28. Ficam revogadas:
I - a Resolução nº 05/2020, do CEPE;
II - a Resolução nº 03/2020, do CONSAD;
III - o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 05/2020, do CONSAD;
IV - a Portaria Normativa nº 06, de 19 de março de 2020;
V - a Portaria Normativa nº 07, de 31 de março de 2020;
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VI - o Art. 2º e o Anexo II da Resolução nº 23/2020, do CEPE, bem como as demais disposições
em contrário.
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2021.

Presidente:

Prof. MOACYR CUNHA DE ARAÚJO FILHO
- Vice-Reitor no exercício da Reitoria -
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ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PELA RECUSA DE IMUNIZAÇÃO

Eu, ____________________________________________________________, ocupante do cargo
de ____________________________________________, Matrícula ____________________,
CPF_________________, lotado(a) no(a) ______________________________________________,
declaro estar ciente dos riscos a que estarei exposto(a) diante da minha RECUSA de imunização
(vacina) contra a COVID-19, sendo de minha inteira responsabilidade quaisquer consequências
decorrentes desse ato. Bem como me comprometo a seguir as diretrizes de biossegurança da
instituição, em especial o uso de máscara de proteção individual nos ambientes de trabalho da
Universidade.

Recife, em ________ de ____________________________ de 2021.

_____________________________________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PELA RECUSA DE IMUNIZAÇÃO

Eu, __________________________________________________________, bolsista/estagiário(a)
de ____________________________________________, CPF_________________, vinculado(a) à
unidade ______________________________________________, declaro estar ciente dos riscos a
que estarei exposto(a) diante da minha RECUSA de imunização (vacina) contra a COVID-19, sendo
de minha inteira responsabilidade quaisquer consequências decorrentes desse ato. Bem como me
comprometo a seguir as diretrizes de biossegurança da instituição, em especial o uso de máscara de
proteção individual nos ambientes de trabalho da Universidade.

Recife, em ________ de ____________________________ de 2021.

_____________________________________________________________
Assinatura do(a) bolsista/estagiário(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Biociências
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 23/08/2021)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal torna público o presente Edital, no
Boletim Oficial da UFPE e através dos endereços eletrônicos http://www.ppgbv.com.br e
http://www.ufpe.br/propg, as normas do Processo Seletivo Extraordinário para Admissão – Ano Letivo
2022 ao corpo discente ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Cursos de Mestrado e
Doutorado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação em Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, ou

áreas afins; e para o Curso de Doutorado, mestrado em Biologia Vegetal, ou áreas afins, realizados em
instituições reconhecidas pela CAPES.
1.2 – A inscrição será realizada exclusivamente por meio do endereço eletrônico ppgbv@ufpe.br, entre os

dias 01 e 30 de outubro de 2021. Todas as explicações necessárias para a inscrição estão contidas neste
Edital; portanto, a secretaria do PPGBV não responderá a questionamentos cujas respostas possam ser
encontradas no presente Edital.
1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por

ele(a) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 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. 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.
1.5 – Recomenda-se aos interessado(a)s que entrem em contato previamente com o(a) potencial

orientador(a) para verificar disponibilidade da orientação e/ou alinhar o pré-projeto com as linhas de
investigação do(a) orientador(a) pretendido(a) do Programa. Destaca-se que esse contato prévio não é
condição para inscrição e/ou aprovação no processo seletivo. A lista de docentes com disponibilidade de
vagas se encontra disponibilizada na página web do programa: http://www.ppgbv.com.br
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Toda a documentação (pessoal e curricular) para a inscrição no Mestrado e no Doutorado deverá ser

enviada em arquivo único, em extensão PDF com no máximo (10MB), obedecendo a seguinte ordem:
a) Ficha de Inscrição totalmente preenchida (digitada), na forma do Anexo I;
b) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de Graduação (para candidatos ao Mestrado), ou
Cópia do diploma de Mestrado ou certificado de conclusão (para candidatos ao Doutorado).
Cursos de Graduação ou Modalidade Tecnológica ou Mestrado realizados no Brasil deverão ser
reconhecidos pelo MEC/CAPES. Cursos realizados no exterior em países signatários da Apostila
de Haia (http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostilada-haia/paises-signatarios) deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no
país onde eles foram emitidos. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na
França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
c) Cópias da Carteira de Identidade (RG), CPF, Título de Eleitor ou e-título, 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 pelos cartórios
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eleitorais. No caso de candidato estrangeiro, cópia do passaporte.
Obs.: A CNH não substitui o RG e o CPF;
d) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
e) Guia de Recolhimento da União - GRU (Anexo II), gerada através do endereço eletrônico:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, com seu respectivo
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Para estudantes
estrangeiros e/ou brasileiros residentes no exterior, essa taxa pode ser paga em até 3 meses após a
matrícula e início do curso.
f) Curriculum Vitae, no modelo Lattes (ou modelo similar, no caso de estrangeiros), acompanhado
da Tabela de Avaliação do Curriculum (Mestrado ou Doutorado, Anexo II ou IV, conforme nível
pleiteado), totalmente preenchida e calculada, assinada pelo candidato. Todos os itens pontuados
na Tabela devem ser comprovados, com a documentação comprobatória numerada na ordem da
Tabela de Avaliação.
g)
de P
Ação A
-optantes).
2.1.1 – Haverá isenção da taxa de inscrição para aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFPE que
comprove ser concluinte de curso de Graduação ou Mestrado; e de servidores, ativos e inativos (técnicosadministrativos e docentes), e professores substitutos da UFPE, conforme Resolução 03/2016 do Conselho
de Administração da UFPE. O aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFPE deverá enviar documento da
secretaria do curso que comprove se tratar de provável concluinte de Graduação ou Mestrado (o documento
pode ter assinatura digital). Servidores, ativos e inativos (técnicos-administrativos e docentes), e
professores substitutos da UFPE deverão enviar declaração da PROGEPE ou último contracheque.
2.1.2 – O(A) candidato(a) inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do
pagamento da taxa de inscrição, acrescida de cópia do cartão do NIS ou de declaração de que é cadastrado
em
programas
sociais
do
Governo,
obtida
pelo
site
Consulta
Cidadão
(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/). Caso o cartão esteja em nome de responsável
familiar, o(a) candidato(a) deve acrescentar documentação que comprove seu vínculo com o(a) mesmo(a).
2.1.3 – As solicitações de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição devem ser feitas mediante
preenchimento do ANEXO V e enviados até o dia 22/10/2021, pelo endereço eletrônico: ppgbv@ufpe.br.
Obs.: A solicitação de isenção deve ser enviada em conjunto com todos os demais documentos necessários
para a inscrição e deve ser colocada em substituição à GRU (item 2.1 e).
2.1.4 – As decisões acerca das solicitações de pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição serão
publicadas no site do PPGBV até o dia 26/10/2021.
2.1.5 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(a)
candidato(a), em dois dias úteis após o indeferimento, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso
(Anexo VIII), dotado de efeito suspensivo, endereçado à Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, o(a)s candidato(a)s ao Curso de Mestrado deverão instruir a

ficha de inscrição e enviar os seguintes documentos, como arquivos separados, mas na mesma mensagem
de e-mail de sua inscrição:
a) Pré-projeto de dissertação, conforme o Anexo VII;
b) Cópia do histórico escolar completo do curso de Graduação.

2.3 – Além dos documentos indicados em 2.1, o(a)s candidato(a)s ao Curso de Doutorado deverão instruir
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a ficha de inscrição e enviar os seguintes documentos, como arquivos separados, mas na mesma
mensagem de e-mail de sua inscrição:
a) Pré-projeto de tese, conforme o Anexo VII.
b) Cópia do histórico escolar completo do curso de Mestrado. Candidatos estrangeiros cuja instituição de
ensino não fornece histórico ou documento equivalente, devem apresentar uma autodeclaração informando e
justificando o fato.
2.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado, de concluintes de Curso de Graduação, e

a seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, fazse necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou
de provável concluinte, com data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada pelo
coordenador do curso. Em caso de classificação de candidato que tenha realizado a inscrição
condicionada, o direito à vaga estará assegurado a entrega de documento comprobatório de conclusão da
Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula.

3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão,

designada pelo Colegiado do Programa. A seleção será realizada totalmente online. As inscrições,
conforme item 1.2 devem ser feitas pelo e-mail do PPGBV, todos os documentos devem ser enviados em
um único arquivo conforme item 2.1, em formato PDF com no máximo 10MB de tamanho. O processo
seletivo será realizado na plataforma Google Meet para as apresentações e defesas de projetos. Detalhes
estão descritos nos itens 3.2.2 e 3.4.2.
3.1 – Para o Mestrado a comissão será formada por 4 (quatro) membros do Colegiado.
3.2 – A Seleção para o Mestrado constará de:

Concurso – Mestrado
Inscrições
Homologação das Inscrições
Prazo recursal (de 3 dias úteis)
Avaliação do Curriculum Vitae
(ETAPA 1)
Resultado da Avaliação do
Curriculum Vitae
Prazo recursal (de 3 dias úteis)
Apresentação e Defesa do PréProjeto de Pesquisa (ETAPA 2)
Resultado da Apresentação e Defesa
do Pré-Projeto de Pesquisa (ETAPA
2)
Prazo recursal (de 3 dias úteis) da
ETAPA 2
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)

Datas
01/10 a
30/10/2021
09/11/2021
10 a
12/11/2021,
16 e
17/11/2021
18/11/2021

Horário
Até 23:59 do dia
30/10/2021
até às 20h
Até 23:59 do dia
12/11/2021
09h às 12h e 14h
às 18h
até às 20h

Local
via e-mail do PPGBV

19, 22 e
23/11/2021
24 e
25/11/2021
26/11/2021

Até 23:59 do dia
23/11/2021
09h às 12h e 14h
às 18h
até às 20h

via e-mail do PPGBV

29-30/11 a
01/12/2021
0406/12/2021

Até 23:59 do dia
01/12/2021
Até 18:00h

via e-mail do PPGBV

1213/12/2021

Até 18:00h
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Resultado da Comissão de
Heteroidentificação
Prazo recursal para comissão
heteroidentificação
Resultado final
Homologação do Resultado Final
Matrícula
Início das aulas

14/12/2021

Até 18:00h

Site do PPGBV

15Até 18:00h
via e-mail do PPGBV
18/12/2021
22/12/2021
Até 18:00h
Site do PPGBV
22/12/2021
Até 18:00h
Site do PPGBV
Março/2022, conforme calendário do SIGAA/PROPG
Março/2022, conforme definido pelo Programa após a matrícula

3.2.1 – ETAPA 1 - Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.1.1 – A avaliação do Curriculum Vitae terá caráter eliminatório com nota mínima 5,0 (cinco) e peso
4,0 (quatro). As atividades indicadas no Currículo e pontuadas na Tabela de Avaliação do Currículo
(Anexo III) devem estar obrigatoriamente numeradas e comprovadas através de cópias de artigos (apenas
a primeira página de cada artigo), resumos (cópia completa), livros e capítulos (cópia da capa, contra capa,
ficha catalográfica e sumário do livro e primeira página do capítulo), certificados etc. O(A) candidato(a)
deve informar ao lado de cada atividade pontuada do seu Currículo o número do documento anexo
correspondente a referida atividade e a pontuação obtida para aquele item (Anexo III). Esta numeração
pode ser feita a próprio punho pelo candidato e depois feito um PDF ou numerar direto no PDF.
Documentos não numerados não serão considerados. Tabela de Avaliação do Curriculum Vitae do
Mestrado (Anexo III).
3.2.2 – Apresentação e Defesa do Pré-projeto de Pesquisa:
3.2.2.1 – A apresentação (escrita e oral) e a defesa do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório e
terá nota mínima 7 (sete) e peso 6,0 (seis) na nota final. Para adequação do pré-projeto às Áreas de
Concentração e Linhas de Pesquisas do Programa consultar o Anexo VI. Candidato(a)s com projetos sem
aderência a Linha de Pesquisa escolhida por ele(a) e indicada na sua ficha de inscrição serão
desclassificado(a)s. Recomenda-se também aos(às) candidato(a)s o acesso ao endereço
http://www.ppgbv.com.br para maiores informações sobre as Áreas e Linhas de Pesquisas do Programa.
3.2.2.2 – A apresentação oral e defesa do pré-projeto de pesquisa consistirá em exposição pelo candidato,
via Google Meet, em até 10 minutos, seguida de arguição, por até 15 minutos, pela Comissão de Seleção.
3.2.2.3 – O(A)s Candidato(a)s deverão providenciar acesso ao sistema de videoconferência (Google Meet).
É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a qualidade da conexão. Em caso de desconexão, o
Programa fará novas tentativas de reconexão durante os próximos 10 minutos. Se necessário e a critério da
Comissão, o Programa poderá reagendar, uma única vez, a defesa no mesmo turno ou no máximo no turno
seguinte depois do agendamento inicial. O(A)s candidato(a)s deverão, no momento da apresentação,
compartilhar o seu arquivo de apresentação no formato PDF ou PPT.
3.2.2.4 – São critérios para Apresentação e Defesa do Pré-projeto de Pesquisa:
3
5
7
9
10
11

Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação, demonstração de capacidade do uso da linguagem formal escrita e oral, clareza e
consistência
Originalidade e contribuição teórica do estudo
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico
Viabilidade e exequibilidade

4
6
8

10%
15%
15%
20%
20%
20%

3.2.2.5 – O envio do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) no momento da inscrição. O pré-projeto de pesquisa deverá
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seguir o formato proposto no Anexo VII.
3.3 – Para o Doutorado a comissão será formada por 4 (quatro) membros do Colegiado e 1 (um) membro
externo.
3.4 – A seleção para o Doutorado constará de:
Concurso – Doutorado
Inscrições
Homologação das Inscrições
Prazo recursal (de 3 dias úteis)
Avaliação do Curriculum Vitae
(ETAPA 1)
Resultado da Avaliação do
Curriculum Vitae
Prazo recursal (de 3 dias úteis)
Apresentação e Defesa do PréProjeto de Pesquisa (ETAPA 2)
Resultado da Apresentação e Defesa
do Pré-Projeto de Pesquisa (ETAPA
2)
Prazo recursal (de 3 dias úteis) da
ETAPA
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
Resultado final
Homologação do Resultado Final
Matrícula
Início das aulas

Datas
01/10 a
30/10/2021
09/11/2021
10 a
12/11/2021,
16 e
17/11/2021
18/11/2021

Horário
Até 23:59 do dia
30/10/2021
até às 20h
Até 23:59 do dia
12/11/2021
09h às 12h e 14h
às 18h
até às 20h

Local
via e-mail do PPGBV

19, 22 e
23/11/2021
24 e
25/11/2021
26/11/2021

Até 23:59 do dia
23/11/2021
09h às 12h e 14h
às 18h
até às 20h

via e-mail do PPGBV

29-30/11 a
01/12/2021
0406/12/2021

Até 23:59 do dia
01/12/2021
Até 18:00h

via e-mail do PPGBV

1213/12/2021

Até 18:00h

14/12/2021

Até 18:00h

Site do PPGBV
via e-mail do PPGBV
Sala virtual ou do PPGBV
(apenas pela comissão)
Site do PPGBV

Google Meet
Site do PPGBV

via e-mail do PPGBV

Site do PPGBV

15Até 18:00h
via e-mail do PPGBV
18/12/2021
22/12/2021
Até 18:00h
Site do PPGBV
22/12/2021
Até 18:00h
Site do PPGBV
Março/2022, conforme calendário do SIGAA/PROPG
Março/2022, conforme definido pelo Programa após a matrícula

3.4.1 – ETAPA 1 - Avaliação do Curriculum Vitae
3.4.1.1 – A avaliação do Curriculum Vitae terá caráter eliminatório com nota mínima 5,0 (cinco) e peso
4,0 (quatro) na nota final. As atividades indicadas no Currículo devem estar devidamente numeradas e
comprovadas através de cópias de artigos (apenas a primeira página de cada artigo), livros e capítulos de
livros (cópia da capa, contra capa, ficha catalográfica e sumário do livro e primeira página do capítulo),
resumos (cópia completa), certificados etc. O(A) candidato(a) deve informar ao lado de cada atividade
pontuada do seu Currículo o número do documento anexo correspondente à referida atividade e a
pontuação obtida para o item (Anexo IV). Esta numeração pode ser feita a próprio punho pelo candidato e
depois convertido em PDF ou numerar direto no PDF. Documentos não numerados não serão considerados.
Tabela de Avaliação do Curriculum Vitae do Doutorado (Anexo IV).
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3.4.2 – ETAPA 2 - Apresentação e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa:
3.4.2.1 – A apresentação (escrita e oral) e a defesa do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório e
terá nota mínima 7 (sete) e peso 6,0 (seis) na nota final. Para adequação do pré-projeto às Áreas de
Concentração e Linhas de Pesquisas do Programa consultar o Anexo VI. Candidato(a)s com projetos sem
aderência à Linha de Pesquisa escolhida por ele(a) e indicada na sua ficha de inscrição serão
desclassificados. Recomenda-se também aos(às) candidato(a)s o acesso ao endereço
http://www.ppgbv.com.br para maiores informações sobre as Áreas e Linhas de Pesquisas do Programa.
3.4.2.2 – A apresentação oral e defesa do pré-projeto de pesquisa consistirá em exposição pelo candidato, via
Google Meet, em até 10 minutos, seguida de arguição, por até 15 minutos, pela Comissão de Seleção.
3.4.2.3 – O(A)s Candidato(a)s deverão providenciar acesso ao sistema de videoconferência (Google Meet). É
de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a qualidade da conexão. Em caso de desconexão, o Programa
fará novas tentativas de reconexão durante os próximos 10 minutos. Se necessário e 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. O(A)s candidato(a)s deverão, no momento da apresentação, compartilhar o seu
arquivo de apresentação no formato PDF ou PPT.
3.4.2.4 – São critérios para Apresentação e Defesa do Pré-projeto de Pesquisa:
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação, demonstração de capacidade do uso da linguagem formal escrita e oral, clareza e
consistência
Originalidade e contribuição teórica do estudo
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico
Viabilidade e exequibilidade

10%
15%
15%
20%
20%
20%

3.4.2.5 – O envio do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) no momento da inscrição. O pré-projeto de pesquisa deverá
seguir o formato proposto no Anexo VII.
4. Resultado
4.1 – O resultado da Seleção de Mestrado e Doutorado será expresso pela média ponderada das notas

atribuídas a cada uma das provas de todas as etapas da seleção (Etapas 1 e 2). Serão classificado(a)s o(a)s
candidato(a)s aprovado(a)s na seleção de Mestrado e Doutorado com nota final igual ou superior a seis
(6,0), em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na avaliação da apresentação e

defesa do pré-projeto de pesquisa e Curriculum Vitae.
4.3 – A divulgação do resultado final (conforme o número de vagas fixado no item 6.1) será objeto de

publicação do Boletim Oficial da Universidade e disponibilizado no site http://www.ppgbv.com.br.
4.4 – O resultado do processo seletivo terá validade de 180 dias a serem contabilizados a partir da

publicação do resultado final no Boletim Oficial da UFPE.
5. Recursos
5.1 – Após o término de cada etapa e a divulgação dos resultados, caberá recurso, em formulário próprio

(Anexo VIII), de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado e especificando a qual prova
se refere, para a Comissão de Avaliação, no prazo de até 03 (três) dias úteis da divulgação dos resultados,
conforme previsto nos cronogramas apresentados neste documento.
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5.2 –.O recurso escrito deverá ser enviado exclusivamente para o e-mail ppgbv@ufpe.br respeitando a

seguinte estrutura para o título do e-mail: Recurso – Etapa – Nível (ME ou DO) – Nome Candidato(a). O
Programa não se responsabiliza pelo não recebimento.
5.3 – É facultado aos candidatos vista dos espelhos da avaliação individual.
5.4 – 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 – No ato da inscrição
aos candidato(a)
das vagas deste edital, sendo uma das vagas reservadas, obrigatoriamente, a pessoas com deficiências.
Podem ser optantes pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas, ciganas
s e travestis) e/ou com deficiência(s), sejam ela
.
do
IX
pelo(a) candidato(a). Obs.: O(A)s demais candidato(a)
disponibilizada no ANEXO X
P
A
Afirmativa da UFPE e
que não se autodeclaram como negro(a) (preto(a) e pardo(a)), indígena, quilombola, cigano(a), trans
(transexuais, transgênero e travestis) e/ou com deficiência; ou seja, que não são optantes neste Processo
Seletivo.
6.2 - São fixadas em 15 (quinze) às vagas para o Curso de Mestrado e 15 (quinze) para o Curso de
Doutorado, as quais serão preenchidas por(pelas) candidato(a)s classificado(a)s, obedecendo-se o número
de vagas deste Edital.
6.2.1
negro(a)

(a)s optantes, aqueles/as que se autodeclararem
, quilombola, cigano(a)
por meio do ANEXO IX.

6.2.

6.2.3.

13.146/2015, do Decreto no 10.645/2021.
6.2.5. O
datos(as) em contexto urbano.

C

H

(a)s optantes aprovado(a)s,
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candidato(a) optante posteriormente classificado.
(a)
(a) candidato(a) aprovado(a)
6.2.10. Dentre as vagas descritas no item 6.2, 1 (uma) vaga para o nível de Mestrado e 1 (uma) vaga para o
nível de Doutorado são destinadas para a concorrência de servidores ativo(a)s permanentes (técnicos ou
docentes) da UFPE, conforme resolução nº 01/2011 do CCEPE. Na ausência de candidato(a)s nestas
categorias a vaga será preenchida por outro(a) candidato(a) aprovado(a), obedecida a ordem de
classificação. Para fazer jus às vagas institucionais, o(a)s servidores referido(a)s devem obter aprovação no
processo de seleção descrito neste edital e informar a opção na ficha de inscrição.
6.3 – Havendo desistência de candidato(a) aprovado(a)/classificado(a) e até a data de encerramento da
matrícula, será convocado(a) o(a) candidato(a) aprovado(a) e não classificado(a), obedecida a ordem de
classificação.
7 – Disposições gerais
7.1 – Endereço eletrônico para inscrição e envio de documentos: ppgbv@ufpe.br
7.2 – Os links do Google Meet para realização da Etapa 2 de seleção ao Mestrado e ao Doutorado serão

enviados para o e-mail que o candidato indicar na sua ficha de inscrição. O Programa não se responsabiliza
pelo não recebimento pelo aluno de mensagens oficiais do PPGBV devido a indicação de endereço de email inválido/incorreto.
7.3 – As apresentações e defesa de projetos da Etapa 2 da seleção ao Mestrado e ao Doutorado poderão

ser gravadas.
7.4 – As apresentações e defesas de pré-projeto (Etapa 2 da seleção ao Mestrado e ao Doutorado) serão

assistidas apenas pela comissão do respectivo nível e pelo candidato que estiver sendo avaliado, sendo
vedada a presença de outros candidatos ou quaisquer outros participantes. Obs.: A participação da
Secretaria e/ou da Coordenação do Programa é facultativa a fim de fornecer suporte ao andamento das
apresentações.
7.5 – A Avaliação do Curriculum Vitae é feita pelas comissões de Mestrado e Doutorado, sendo vedada a

participação de quaisquer outras pessoas.
7.6 – Será garantida a identificação do(a)s candidato(a)s através de documento original e oficial de

identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte) nas apresentações e defesa
do pré-projeto, níveis Mestrado e Doutorado.
7.7 –

Na ocorrência de grande número de candidato(a)s, as defesas dos pré-projetos poderão ser
realizadas em dias sucessivos aos indicados nos itens 3.2 e 3.4, a ser informado no site do PPGBV e/ou
por e-mail aos candidatos.
7.8 – As notas serão atribuídas aos(às) candidato(a)s, nas diversas provas do concurso, por cada membro

da Comissão de Seleção e Admissão presentes às etapas (respeitados os casos de conflito de interesse),
sendo até 04 (quatro) membros para a seleção de Mestrado e até 05 (cinco) para a seleção de Doutorado.
Serão utilizadas 02 (duas) casas decimais, após a vírgula, para contabilização das notas.
7.9 – Serão desclassificados(a)s dos concursos o(a)s candidato(a)s que faltarem a quaisquer das etapas ou

não obedecerem aos horários estabelecidos.
7.10 – 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 o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da
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Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não
é necessária nenhuma autenticação.
7.11 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível no site http://www.ppgbv.com.br.
7.12 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital;
7.13 – As Comissões de Seleção e Admissão decidirão os casos omissos.

Recife, 23 de agosto de 2021.

Prof. Dr. Ulysses Paulino de Albuquerque
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE

Prof. Dr. Rafael Batista Louzada
Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE
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ANEXOS:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO - EXAME DE SELEÇÃO
II – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
III – TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM - NÍVEL MESTRADO
IV – TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM - NÍVEL DOUTORADO
V – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
VI – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO PPGBV
VII – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE MESTRADO E DOUTORADO
VIII – REQUERIMENTO PARA RECURSO
IX - TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDADTO(A)S OPTANTES
X - TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDADTO(A)S NÃO OPTANTES
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ANEXO I

COLE
SUA
FOTO
AQUI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
FICHA DE INSCRIÇÃO - EXAME DE SELEÇÃO

NÍVEL MESTRADO [ ] NÍVEL DOUTORADO [ ] CONCORRE À VAGA INSTITUCIONAL [ ]
NOME COMPLETO: ___________________________________________________________
NOME SOCIAL: ___________________________SEXO: ( ) F ( ) M; COR/RAÇA:
_________________
E-MAIL: ___________________________; E-MAIL ALTERNATIVO:
_______________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______/______/______: CPF: ________________ - _____
RG Nº: ______________; ÓRGÃO EMISSOR: _______; DATA EXPEDIÇÃO: ____/____/_____ OU
PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS: Nº DO PASSAPORTE _________________________
ENDEREÇO COMPLETO: __________________________________________________________
CEP:____________TELEFONE RESIDENCIAL (

):____________CELULAR: (

)____________

DIPLOMADO EM (CURSO): ________________________________________________________
UNIVERSIDADE __________________________________________ DATA: _____/_____/______
OCUPAÇÃO ATUAL: ______________________________________________________________
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: [ ] SIM

[ ] NÃO

QUAIS: _____________________________________________________________________
REQUER ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: [ ] SIM
JUSTIFICATIVA DA ISENÇÃO: [

] NIS

[

[ ] NÃO

] DISCENTE UFPE

[ ]

SERVIDOR(A) UFPE
USARÁ NOTA DE INGLÊS DE EXAME INTERNACIONAL (APENAS PARA MESTRADO):
[ ] SIM

[ ] NÃO; NOME DO EXAME: _____________________________ ANO DE

OBTENÇÃO: ________
PONTUAÇÃO MÁXIMA DO EXAME: __________ PONTUAÇÃO OBTIDA PELO CANDIDATO:
__________
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA (escolher OBRIGATORIAMENTE e apenas
uma):
Específicas da área de Sistemática e Evolução:

Específicas da área de Ecologia e Conservação

[ ] Taxonomia e Filogenia Molecular

[ ] Ecologia de Populações e Comunidades

[ ] Citogenética e Citotaxonomia

[ ] Ecofisiologia e Anatomia

Linha Transversal
[ ] Botânica Aplicada e Etnobotânica

RECIFE, ____/____/____.

_________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

OBS.:______________________________________________________________________
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ANEXO II
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Orientações para emissão do Boleto Bancário (GRU) para pagamento de inscrição
1. Acessar o endereço:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
2. Preencher os campos obrigatórios:
UNIDADE GESTORA: 153098
GESTÃO: 15233
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 288322
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PPGBV: 15309830330225
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO: Não é necessário informar. Se preferir, colocar a data em que se
pretende pagar a GRU.
CPF do candidato
NOME DO CANDIDATO
VALOR PRINCIPAL: R$ 50,00
VALOR TOTAL: R$ 50,00
CLICAR EM EMITIR GRU
3. Em seguida, imprimir o Boleto Bancário e pagar em qualquer Agência do Banco do Brasil.
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ANEXO III
Tabela de avaliação do Curriculum – Nível Mestrado
(Apenas para itens comprovados na área de Ciências Biológicas)
Itens Avaliados

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 2,5)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Máximo
de
pontos
(TETO)

Número(s)
do(s)
documento(s)
comprobatório(
s) anexado(s)

Ponto
s
obtido
s

Máx.
2,5
1,0

1.1. Graduação – desempenho
Média geral do histórico escolar, dividida por 10 (dez)
1.2. Outros cursos
1,5
Minicursos na área: 0,1 ponto por minicurso
Outros cursos na área: 0,3 ponto por cada 30 h de curso
Outro curso de graduação: 1 ponto (na área) ou 0,5 ponto (áreas afins)
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 1 (respeitando o teto máximo de 2,5):
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA (Peso 3,0)
Máx.3,0
2.1. Artigos em periódicos com Percentil Scopus 2020 (publicado
3,0
em junho/2021) entre 13 e 99%
3,0 pontos por artigo com Percentil Scopus 88-99% como primeiro
autor
1,5 pontos por artigo com Percentil Scopus 88-99% como segundo a
último autor
2,5 pontos por artigo com Percentil Scopus 75-87% como primeiro
autor
1,25 pontos por artigo com Percentil Scopus 75-87% como segundo a
último autor
2,0 ponto por artigo com Percentil Scopus 63-74% como primeiro
autor
1,0 ponto por artigo com Percentil Scopus 63-74% como segundo a
último autor
1,5 ponto por artigo com Percentil Scopus 50-62% como primeiro
autor
0,75 ponto por artigo com Percentil Scopus 50-62% como segundo a
último autor
1,0 ponto por artigo com Percentil Scopus 13-49% como primeiro
autor
0,5 ponto por artigo com Percentil Scopus 13-49% como segundo a
último autor
2.2. Trabalhos em anais de eventos ou capítulos de livros de
1,0
responsabilidade de editora (publicados/aceitos) na área de
Biodiversidade
1,0 ponto por capítulo de livro como primeiro autor
0,5 ponto por capítulo de livro como segundo a último autor
0,3 ponto por resumo expandido (mínimo de 3 págs.) como primeiro
autor
0,2 ponto por resumo expandido (mín.de 3 págs.) como segundo a
último autor
0,2 ponto por resumo simples como primeiro autor
0,1 ponto por resumo simples como segundo a último autor
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 2 (respeitando o teto máximo de 3,0):
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1,0)
Máx.
1,0
3.1. Aulas no ensino médio
1,0
0,5 ponto por cada 60 h
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3.2. Monitoria na graduação
1,0
0,5 ponto por semestre
3.3. Participação em eventos na área
0,5
0,1 ponto por congresso, simpósio, reunião ou workshop
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 3 (respeitando o teto máximo de 1,0):
4. BOLSAS E ESTÁGIOS (Peso 3,0)
3,0
4.1. Estágios extracurriculares
1,0
0,1 ponto por cada 40 h
4.2. Bolsas recebidas ou vínculo com agência de fomento
3,0
1,0 ponto por ano
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 4 (respeitando o teto máximo de 3,0):
5. OUTROS (Peso 0,5)
0,5
5.1. Prêmios Acadêmicos e Científicos
0,5
0,5 ponto por prêmio como 1º colocado, 0,4 ponto como 2º colocado,
0,3 ponto como 3º colocado ou menção honrosa
5.2. Proficiência inglês - Certificação de inglês, realizada nos últimos
0,5
24 meses, reconhecida internacionalmente com a pontuação mínima
aqui indicada: TOEFL ITP (450), TOEFL iBT (48), IELTS (5,0),
TEAP (60), TOEIC (463).
5.3. atividades de extensão ou divulgação científica com uma carga
0,5
horária mínima de 30h
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 5 (respeitando o teto máximo de 0,5):
NOTA FINAL
Máx.
10,0
Nome legível por extenso: ______________________________________________________________
Data: _____/_______/_____
Assinatura: ___________________________________________
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ANEXO IV
Tabela de avaliação do Curriculum – Nível Doutorado
(Apenas para itens comprovados na área de Biologia Vegetal e Áreas afins)
Itens Avaliados
Máxim
o de
pontos
(TETO
)

Número(s)
do(s)
documento(s)
comprobatóri
o(s)
anexado(s)

Ponto
s
obtid
os

1. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (Peso Máx.0,
2,5)
5
1.1. Envolvimento em atividades de extensão e de divulgação
0,5
científica com uma carga horária mínima de 30h.
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 1 (respeitando o teto máximo de 0,5):
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA (Peso 4,0)
Máx.5,
0
2.1. Artigos em periódicos com Percentil Scopus 2020 (publicado
5,0
em junho/2021) entre 13 e 99%
4,0 pontos por artigo com Percentil Scopus 88-99% como primeiro
autor
2,0 pontos por artigo com Percentil Scopus 88-99% como segundo a
último autor
3,5 pontos por artigo com Percentil Scopus 75-87%como primeiro
autor
1,5 pontos por artigo com Percentil Scopus 75-87% como segundo a
último autor
2,0 pontos por artigo com Percentil Scopus 63-74%como primeiro
autor
1,0 ponto por artigo com Percentil Scopus 63-74% como segundo a
último autor
1,5 ponto por artigo com Percentil Scopus 50-62% como primeiro
autor
0,75 ponto por artigo com Percentil Scopus 50-62% como segundo a
último autor
1,0 ponto por artigo com Percentil Scopus 13-49% como primeiro
autor
0,5 ponto por artigo com Percentil Scopus 13-49% como segundo a
último autor
2.2. Trabalhos em anais de eventos ou capítulos de livros de
1,0
responsabilidade de editora (publicados/aceitos), na área de
Biodiversidade
1,0 pontos por capítulo de livro como primeiro autor
0,5 pontos por capítulo de livro como segundo a último autor
0,5 pontos por trabalho completo como primeiro autor
0,25 pontos por trabalho completo como segundo a último autor
0,3 pontos por resumo expandido (mínimo de 3 págs.) como primeiro
autor
0,15 ponto por resumo expandido (mínimo de 3 págs.) como segundo a
último autor
0,2 ponto por resumo simples como primeiro autor
0,1 ponto por resumo simples como segundo a último autor
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 2 (respeitando o teto máximo de 5,0):
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1,0)
Máx.1,
0
3.1. Aulas no ensino superior
1,0
0,5 pontos por cada 60 h
3.2. Monitoria
0,9
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0,3 pontos por semestre
3.3. Orientação ou coorientação de monografia
1,0
1,0 pontos por orientação concluída; 0,8 pontos por coorientação
concluída; 0,2 pontos por aluno em andamento
3.4. Participação em banca examinadora
0,2
0,1 ponto por banca
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 3 (respeitando o teto máximo de 1,0):
4. BOLSAS E ESTÁGIOS (Peso 2,0)
Máx.2,
0
4.1. Estágio não-curricular
1,0
0,1 ponto por cada 40 h
4.2. Bolsas ou vínculo com agência de fomento (IC, DTI, AT)
1,5
0,5 pontos por ano
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 4 (respeitando o teto máximo de 2,0):
5. PROFICIÊNCIA EM INGLÊS (Peso 1,5)
Máx.1,
5
5.1. Proficiência inglês - - Certificação de inglês reconhecida
1,5
internacionalmente, realizada nos últimos 24 meses, com a
pontuação mínima aqui indicada: TOEFL ITP (450), TOEFL iBT
(48), IELTS (5,0), TEAP (60), TOEIC (463).
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO ITEM 5 (respeitando o teto máximo de 1,5):
NOTA FINAL
Máx.10
,0
Nome legível por extenso: _______________________________________________________________
Data: _____/_______/_____
Assinatura: ____________________________________________
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ANEXO V
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de inscrição
é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – Cadastro Único – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de
26 de junho de 2007.
NOME COMPLETO: ___________________________________________________________
NOME SOCIAL: ___________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______/______/______
RG Nº: ______________

ÓRGÃO EMISSOR: _____

SEXO: ( ) F

( )M

CPF: ________________ - _____
DATA EXPEDIÇÃO: ___/___/____

NIS*: ________________________
NOME DA MÃE: ______________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO (COM LOGRADOURO, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO E CEP):
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TELEFONE RESIDENCIAL E CELULAR (COM DDD):_________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em Biologia Vegetal da UFPE, e declaro
que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as
penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as
exigências especificadas no Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa
de inscrição.
Recife, _____ de ________________de 20__.
Assinatura do (a) candidato(a): _________________________________________

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 134 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 37

27 DE AGOSTO DE 2021

26

ANEXO VI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

ÁREA: SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO: Reúne estudos sistemáticos, citogenéticos, fitoquímicos e
etnobotânicos de grupos de vegetais terrestres nativos ou ocorrentes no Brasil, com fins evolutivos,
econômicos ou de conservação.
1. Taxonomia e Filogenia Molecular: Compreende estudos florísticos, revisões taxonômicas e
reconstruções filogenéticas com ênfase em grupos brasileiros de plantas terrestres (Embriófitas) visando à
geração de conhecimento sobre a biodiversidade vegetal.
2. Citogenética e Citotaxonomia: Ocupa-se da análise cromossômica de espécies nativas e cultivadas, com
um enfoque tanto taxonômico quanto puramente citológico, buscando entender o funcionamento do
cromossomo, sua estrutura molecular ou sua evolução dentro de determinados táxons.
ÁREA: ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO: Abrange as linhas de pesquisa com enfoque voltado aos
padrões e processos ecológicos e fisiológicos das plantas, contribuindo para o desenvolvimento teórico da
ecologia de plantas, sua conservação frente à transformação dos ecossistemas e seu aproveitamento
biotecnológico.
3. Ecologia de Populações e Comunidades: Constitui a base mínima para estudos da organização da
biodiversidade nos ecossistemas. Desenvolve estudos sobre demografia de populações e estruturação de
comunidades de plantas bem como suas interações com a fauna (polinização, herbivoria etc.) com aplicações
tanto teóricas quanto práticas para a conservação da biodiversidade.
4. Ecofisiologia e Anatomia: Visa avaliar e descrever características ecofisiológicas e anatômicas,
principalmente de espécies vegetais ligadas aos ecossistemas presentes na região Nordeste. Busca ainda
entender como a interação da ecofisiologia com características anatômicas é responsável pela tolerância das
espécies aos diversos fatores ambientais intrínsecos da região.
LINHA TRANSVERSAL: COMUM ÀS DUAS ÁREAS DO PPGBV:
5. Botânica Aplicada e Etnobotânica: Estudo interdisciplinar das aplicações do conhecimento científico e
tradicional sobre plantas silvestres e cultivadas ao desenvolvimento sustentável de populações humanas.
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ANEXO VII
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE MESTRADO E DOUTORADO

FORMATAÇÃO:

O pré-projeto deverá conter até 04 (quatro) páginas (excluindo-se a capa e Resumo técnico), nas seguintes
especificações:
− Formato A4, margem superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm;
− Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e simples (entre linhas);
− Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda;
− Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado.

ROTEIRO:

Os seguintes itens mínimos devem estar claramente destacados no pré-projeto:
1) Título
2) Resumo técnico (2.000 caracteres)
3) Introdução
4) Objetivos (geral e específicos)
5) Metodologia
6) Justificativas
7) Resultados esperados
8) Cronograma
9) Referências bibliográficas
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ANEXO VIII
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
SELEÇÃO AO PPGBV – EDITAL 2022

REQUERIMENTO PARA RECURSO
1. Identificação
Candidato (a):____________________________________________________
CPF:____________________

Nível: Mestrado ( ) ou Doutorado ( )

Telefone: (__) _________________
E-mail:_________________________ E-mail alternativo: ________________________

2. Solicitação do Recurso com justificativa
REQUER:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_

Recife, _____/_____/_____.

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO IX
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
SELEÇÃO AO PPGBV – EDITAL 2022

(A)S OPTANTES

Eu,_______________________________________________________________,
Nome
social_________________________________,
CPF
n°
_________________,
e-mail
_________________________________________
portador
da
carteira
de
identidade
n°
_________________, declaro, para os devidos fins, atender ao Edital no_________, do Propgrama de Pósgraduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco, no que se refere a reserva de vagas
para pessoas (escolher a sua opção abaixo):
- negras (pretas e pardas) (.),
- quilombolas (.),
- ciganas (.),
-

(.)

Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito as 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- “ p
çã
çã
l p l
p
p
riormente ã matrícula, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na
çã F
l
p j z
çõ p
”

Recife, _____ de _________ de 2021

________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO X
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL
SELEÇÃO AO PPGBV – EDITAL 2022

(A)S NÃO OPTANTES

Eu,_______________________________________________________________,
Nome
social_________________________________,
CPF
n°
_________________,
e-mail
_________________________________________
portador
da
carteira
de
identidade
n°
_________________, declaro para o fim específico de atender o edital que sou não optante.

Pelo presente termo de autodeclaração, opto por não me declarar negro(a) (preto(a), pardo(a)), indígena,
quilombola, cigano(a), travesti, trans (transexuais, transgêneros e travestis) ou com deficiência, na inscrição
deste processo seletivo, no qual estarei considerado(a) não-optante.

es legais previstas pelos Decreto-Lei No 2848/1940 e

Recife, _____ de _________ de 2021

________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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Processo: 23076.059020/2021-40

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CURSO DE DOUTORADO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Retificação do Edital do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção publicado
no Boletim Oficial nº124 (Especial) de 10 de agosto de 2021.
Doutorado Acadêmico
Item 2.1, linha “h”, observação 2, onde se lê:
Os candidatos concluintes de Mestrado, com previsão de conclusão no prazo mínimo de um ano, ou
seja, que tenham ingressado no Mestrado em março de 2020, terão até 26 de novembro de 2021 para
efetuarem a pré-análise (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, qualificação ou
similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão excluídos
do processo seletivo. Esses candidatos terão até 26 de novembro de 2021 para entregarem a cópia da
dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo.
Item 2.1, linha “h”, observação 2, leia-se:
Os candidatos concluintes de Mestrado, com previsão de conclusão no prazo mínimo de um ano, ou
seja, que tenham ingressado no Mestrado em março de 2021, terão até 26 de novembro de 2021 para
efetuarem a pré-análise (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, qualificação ou
similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão excluídos
do processo seletivo. Esses candidatos terão até 26 de novembro de 2021 para entregarem a cópia da
dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo. Nesses
casos a dissertação deverá ser enviada para o e-mail da secretaria do programa
(secretaria.ppgep@ufpe.br).
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Processo: 23076.059020/2021-40

Anexo I – Requerimento de inscrição para 2022, onde se lê:
ATENÇÃO: O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE COM O
RESULTADO DO TESTE DE INGLÊS TOEFL OU IELTS, ATÉ A DATA ESTABELECIDA NO
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO, TERÁ NOTA MÍNIMA ATRIBUÍDA NESTE CRITÉRIO.
Anexo I – Requerimento de inscrição para 2022, leia-se:
ATENÇÃO: O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE COM O
RESULTADO DO TESTE DE INGLÊS TOEFL OU IELTS, ATÉ A DATA ESTABELECIDA NO
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO, SERÁ DESCLASSIFICADO.

Profª. Danielle Costa Morais
Coordenadora do PPGEP/UFPE
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
(Aprovado em reunião do Colegiado do PPGEP-PRO, em 05/08/2021)
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação Profissional em ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO da UFPE –2021.2
De acordo com o Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 92/2021 de 17 de
junho de 2021 disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para o Mestrado
Profissional em Engenharia de Produção é fixado em 20 (vinte) vagas para a turma da Polícia Federal, as
quais serão preenchidas pelos candidatos classificados obedecendo-se a ordem de classificação.
MESTRADO PROFISSIONAL
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
NOME
1
Christian Gomes Bezerra dos Santos
2
Acir de Oliveira Junior
3
Raone Iauacanã Ferreira de Aguiar
4
João Conrado Ponte de Almeida
5
Fábio Machado da Silva
6
Fabio Sandro Pessoa Pegado
7
Guilherme Augusto Campos Torres Nunes
8
Renato Madsen Arruda
9
Sandro Luiz do Valle Pereira
10
Adriano Moreira de Oliveira Silva
11
Aline Costa Almeida Araujo
12
Ana Cecilia Loureiro Accioly Silva
13
Antonio Carlos Garcia Mendes
14
Wallace Luiz Saraiva De Albuquerque
15
Ciro Corrêa Vieira de Melo
16
Bruno Cavalcanti de Farias
17
Daniel Micheletto
18
José Ribamar Moreira Neto
19
Jorge Cley de Oliveira Rosa
20
Mauro Francisco Santos da Silva

NOTA
8,844
8,691
8,679
8,585
8,573
8,529
8,421
8,391
8,389
8,374
8,283
8,232
8,184
8,106
8,077
7,987
7,933
7,783
7,731
7,507

APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
21
22
23
24

NOME
Rodrigo Nahum Gonçalves
Ronald Lima dos Reis
Renato Chacon Vieira Paes
José Ricardo Barros de Seixas
Prof. Marcelo Hazin Alencar

NOTA
7,406
7,357
7,300
6,931

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção

PROCESSO ASSOCIADO: 23076.048874/2021-54
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PORTARIA DEPESSOALNº17,DE26DEAGOSTODE2021 

DESIGNAÇÃODACOMISSÃODEPROGRESSÃODOCENTEDODEPARTAMENTODE
SERVIÇOSOCIAL 

ODIRETORDOCENTRODECIÊNCIASSOCIAISAPLICADASDAUNIVERSIDADEFEDERALDE
PERNAMBUCO,nousodesuasatribuições,quelhesãoconferidaspeloRegimentoGeraldaUniversidade
FederaldePernambucoenosTermosdaResoluçãonº.05/2006,doConselhoUniversitário: 

RESOLVE: 

Constituir aComissão deAvaliaçãoInternadeProgressãoDocentedoDepartamentodeServiçoSocialdo
CCSA 

MembrosTitulares: 
JulianeFeixPeruzzo(Presidente),SIAPE:1654266-DepartamentodeServiçoSocial; 
Marco Antônio Mondaini de Souza (Examinador Interno), SIAPE:1172495 - DepartamentodeServiço
Social; 
Eduardo Dória Silva (Examinador Externo), SIAPE:0676301 - Departamento de Ciências Contábeis e
Atuariais; 


MembrosSuplentes: 
Jeronymo José Libonati (Suplente Externo), SIAPE: 1133718 - Departamento de Ciências Contábeise
Atuariais; 
ÂngelaSantanadoAmaral(SuplenteInterno),SIAPE:1193588- DepartamentodeServiçoSocial 

DIRETORIADOCENTRODECIÊNCIASSOCIAISAPLICADASDAUNIVERSIDADEFEDERALDE
PERNAMBUCO,em16deagostode2021. 


ZIONAMEUVÉCIOLINSROLIM 
DiretordoCentrodeCiênciasSociaisAplicadas 
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PORTARIA Nº 15 - DL/CAC, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, com aprovação do Pleno do Departamento de Letras em reunião
realizada no dia 20 de agosto de 2021,

R E S O L V E:

Designar os membros listados abaixo para compor a comissão que irá organizar e coordenar o
processo eleitoral para o(a) novo(a) Coordenador(a) e o(a) novo(a) Vice-Coordenador(a) do Curso de
Graduação em Letras Português (Licenciatura) - Presencial:




Profa. Maria Luísa de Andrade Freitas (SIAPE 1231740) – Presidente;
Prof. Marcelo Amorim Sibaldo (SIAPE 1757079) - Membro interno do curso;
Lucas Lopes Barreto de Sousa (SIAPE 2276051) – Secretário.

YURI JIVAGO AMORIM CARIBÉ
Chefe do Departamento de Letras/CAC
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PORTARIA Nº 17 - DL/CAC, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

RECONDUÇÃO

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, com aprovação do Pleno do Departamento de Letras em reunião
realizada no dia 20 de agosto de 2021,

R E S O L V E:

Reconduzir o Prof. Carlos Antônio Fontenele Mourão, SIAPE nº 1851667, a partir de 03/04/2021,
com mandato de 1 (um) ano, para exercer a função (sem FG) de Coordenador de Aula de Campo do
Departamento de Letras – CAC.

YURI JIVAGO AMORIM CARIBÉ
Chefe do Departamento de Letras/CAC
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