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PORTARIA Nº 84, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO COLETIVA
A DIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 4.376, de 28 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Em substituição à Portaria nº 73/2019 – DLC/PROGEST, de 29 de novembro de 2019, designar os
servidores abaixo indicados para recompor a Equipe de Planejamento para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de revestimentos para atender ao Campus Recife da UFPE, com fornecimento de mão
de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e equipamentos
necessários à execução dos serviços, de acordo com as atribuições a estes conferidas no Documento de
Formalização da Demanda, nos termos da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da
Economia:
- PAULO ALISON SOUSA PESSOA, SIAPE 1724595;
- ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA, SIAPE 1939336;
- LAISA DE SOUSA VASCONCELOS SOARES, SIAPE 1821498;
- DANIELA LIRA TAVARES, SIAPE 2085433;
- PEDRO GOMES DA SILVA, SIAPE 1823096.
(Processo n° 23076.059849/2019-20)
Marília Batista de Lima Pequeno
Diretora de Licitações e Contratos
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PORTARIA Nº 85, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO COLETIVA
A DIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 4.376, de 28 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo indicados para compor a equipe de planejamento para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra,
emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais de reposição imediata e fornecimento de peças e
componentes genuínos dos equipamentos tipo bombas e motobombas instalados nos ambientes da Universidade
Federal de Pernambuco no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), Centro Acadêmico de Vitória (CAV), no
Campus Recife e seus anexos, de acordo com as atribuições a estes conferidas no Documento de Formalização
da Demanda e no despacho da Coordenação de Licitações, nos termos da Instrução Normativa nº 40, de 22 de
maio de 2020, do Ministério da Economia:
- PAULO ALISON SOUSA PESSOA, SIAPE 1724595;
- CARLOS VITOR DA SILVA SARMENTO, SIAPE 1829515;
- ANNIE DANTAS BRAZ, SIAPE 1964814;
- MARLUS FILIPE COSTA NUNES, SIAPE 3214154;
- ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA, SIAPE 1939336.
(Processo n° 23076.089670/2021-94)
Marília Batista de Lima Pequeno
Diretora de Licitações e Contratos
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PORTARIA N.º 4157, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
ELOGIO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Estatuto da Universidade,
CONSIDERANDO o esforço e a dedicação empreendidos no período em que esteve lotada
na PROGEPE, destacando-se pela atuação proativa e pelo elevado grau de comprometimento com o
desempenho de suas atribuições, visando sempre promover o bom e regular andamento dos
trabalhos, mesmo com o quadro deficitário de servidores que, por vezes, acarretou acúmulo de
serviço sob sua responsabilidade,
RESOLVE:
ELOGIAR a servidora GRACIETE GONCALO DE FRANCA, SIAPE n.º 1132629, por
sua dedicação sem medida, dinamismo, compromisso e seu elevado espírito de colaboração,
presteza e receptividade, demonstrando sempre capacidade de iniciativa no desempenho de suas
atividades, tendo conduta exemplar ao se relacionar com os demais servidores, sempre de forma
entusiasmada, educada, respeitosa, harmônica e integrada.
Processo n.º 23076.095353/2021-10

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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Afastamento para Estudo, Congresso e Similares
SIAPE
NOME
INÍCIO TÉRMINO
1131999 ALBERTO JORDAO DE SOUZA 01/10/2021 01/10/2021
1171268 ALFREDO MACEDO GOMES 10/09/2021 11/09/2021
ANA PAULA DE LIMA
FERREIRA
28/11/2021 01/12/2021
2283033
ANA PAULA DE LIMA
FERREIRA
01/11/2021 06/11/2021
2283033
ANTONIO VINICIUS NEVES
BARBOSA
2312391
10/10/2021 18/10/2021
ANTONIO VINICIUS NEVES
BARBOSA
10/10/2021 18/10/2021
2312391
3157139 BRENO CALDAS DE ARAUJO 10/09/2021 11/09/2021
CAROL VIRGINIA GOIS
LEANDRO
22/11/2021 26/11/2021
2447193
EDIVALDO FERREIRA DE
LIMA
1134384
10/09/2021 11/09/2021
EDIVALDO FERREIRA DE
LIMA
01/09/2021 01/09/2021
1134384
EDIVALDO FERREIRA DE
LIMA
1134384
20/08/2021 20/08/2021
1804898 EDUARDO CARVALHO LIRA 20/10/2021 27/10/2021
1685729 ELILSON RODRIGUES GOIS 27/09/2021 01/10/2021
1477726
FLAVIO JOSE DA SILVA
10/09/2021 11/09/2021
1836356
KATIA SILVA CUNHA
17/11/2021 18/11/2021
LUIZ MIGUEL PICELLI
SANCHES
1546477
24/10/2021 27/10/2021
1747488 MAGNA DO CARMO SILVA 17/11/2021 18/11/2021
MARCOS WANDERLEY
SOARES DA SILVA
04/10/2021 06/10/2021
1132020
MARIA EDUARDA LACERDA
1133628 DE LARRAZABAL DA SILVA 25/10/2021 29/10/2021
MARIA EDUARDA LACERDA
1133628 DE LARRAZABAL DA SILVA 08/09/2021 10/09/2021
MARIA GORETTI PESSOA DE
ARAUJO BURGOS
10/11/2021 14/11/2021
3131748
1801584 PEDRO VALADAO CARELLI 22/11/2021 26/11/2021
1801584 PEDRO VALADAO CARELLI 10/09/2021 11/09/2021
2726820 RAFAEL MATOS XIMENES 10/09/2021 11/09/2021
RENATA CIMOES JOVINO
SILVEIRA
19/10/2021 21/10/2021
2322120
ROBERTA JAPIASSU DE
BARROS LEAL
1898077
22/09/2021 22/09/2021
ROBERTO QUENTAL
COUTINHO
1130440
27/09/2021 27/09/2021
RODRIGO PESSOA
CAVALCANTI LIRA
2418413
19/10/2021 22/10/2021
SAULO ALVES DE
CARVALHO
1134411
27/09/2021 01/10/2021
ULISSES DOS SANTOS
PINHEIRO
1651592
16/09/2021 21/09/2021
VERA LUCIA DUTRA
FACUNDES
1134547
17/11/2021 18/11/2021

CIDADE
Caruaru
sertânia

EST.
PE
PE

PROC. 23076
083861/2021-88
073910/2021-75

São Paulo

SP

090427/2021-25

Ourense

SP

090421/2021-90

Brasília

DF

086305/2021-60

Brasília
sertânia

DF
PE

085872/2021-14
075956/2021-26

Rio Branco

AC 094897/2021-03

sertânia
Vitória de
Santo Antão
Vitória de
Santo Antão
Londrina
sertânia
sertânia
Natal

PE

076101/2021-88

PE

072461/2021-10

PE
PR
PE
PE
RN

070907/2021-64
086105/2021-28
081023/2021-84
075015/2021-19
093675/2021-17

João Pessoa
Natal

PB 091148/2021-55
RN 093513/2021-26

Goiânia

GO 077519/2021-20

Brasília

DF

093378/2021-82

Brasília

DF

074956/2021-60

São Paulo
Rio Branco
sertânia
Buique

SP
AC
PE
PE

084549/2021-39
094489/2021-58
074097/2021-70
073777/2021-77

Curitiba
Vitória de
Santo Antão

PR

082951/2021-20

PE

080179/2021-77

Maceió

AL

081769/2021-21
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Natal
sertânia
Rio de
Janeiro
Natal

RN 076118/2021-17
PE

084016/2021-74

RJ

078299/2021-09

RN 093793/2021-32
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AUXÍLIO FUNERAL:
REQUERENTE

Erika Audet de Almeida
Rute Maria de Souza
Maria José Ventura
Ana Cristina Claudino de
Albuquerque
Luciana Ramos Machado
Luciana Menezes Soares de
Azevedo
Paulo Eduardo Santos e Silva
Valentina Trajano Gomes e
Silva

ATIVO APOS
FALECIDO
X
Affonso Barros de Almeida
X
Luiza Gonzaga de Souza
X
Paulo Fernando Novelino

PROC 23076.

001334/2021-33
0073422/2021-59
0068427/2021-94

X

Ventura
Edmilson Roque da Silva

001471/2021-20

X
X

Clélio Machado
José Luiz da Mota Menezes

001501/2021-51
001107/2021-51

X

Edileuza Santos Dourado e
Silva
Geraldo Gomes da Silva

001305/2021-40

X
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AUXÍLIO FUNERAL:
REQUERENTE

Olivia Silveira Santos
Luciana Vieira dos Santos
Vanessa de Oliveira Batista da
Silva
Marcelo Henrique Gonçalves da
Silva

ATIVO APOS
FALECIDO
X
Salvino Cesar Cavalcanti
X
Luciene Marques Vieira
X
Luzinete Vicente Oliveira
X

Lima
Eufrásia Maria da Conceição
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INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

MATR.SIAPE

N°

NOME

QUANT.

PROC 23076.

3207413

1

ADRIANO GOMES FERREIRA

3

23076.023431/2020-64

2265554

2

ADRIEL FILIPE CESARIO PERGENTINO DA SILVA

1

23076.031035/2019-21

2085410

3

ALBERTO CESAR MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR

1

1960140

4

ALDEMIRO DANTAS MENDES

1

23076.011057/2020-94
23076.023752/2020-30

18000282

5

ALESSANDRO MARIANO DE SOUZA LUIZ

1

23076.037258/2019-00

2207994

6

ALMIR GONCALVES WANDERLEY

7

AMANDA MARIA VALDEVINO DA SILVA

2
1

23076.054965/2020-15

1783194
1804999
1338525

8
9

ANA CAROLINA DE MORAES ANDRADE BARBOSA
ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA BARROS

2

2067602

10

ANTONIO ROBERTO LUCENA DE ARAÚJO

1
1

23076.028908/2019-18
23076.050452/2021-31

1392400

11

ARLENE KOGLIN

1

23076.029374/2019-47
23076.074660/2021-98

3084650

12

BERNARDO SAMPAIO MENDES

1

23076.059579/2019-57

1814748

13

BETSABE GRIMALDA BLAS ACHIC

1

23076.008054/2020-83

1396845

14

BLADIMIR CARRILHO BERMUDEZ

2

23076.040669/2019-74

1944532

15

BRENO ALEXANDRO FERREIRA DE MIRANDA

2

23076.056649/2019-15

3527643

16

CARINE CAROLINA WIESIOLEK

1

23076.049686/2019-77

3731764

17

CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO

1

23076.000418/2020-33

1467086

18

CÁRMEN TERESA ALVES DE SOUSA

1658119

19

CINTHIA NASCIMENTO BORBA

1
1

23076.042712/2021-73
23076.039039/2020-16

2171654

20

DANIEL BERNARDO DOS SANTOS

1

23076.060328/2019-15

15613471

21

DANIELLE COSTA MORAIS

23076.054430/2019-81

1962663

22

DANILO CESAR GALINDO BEDOR

1
1

3113204

23

DAYANE MONICA CORDEIRO

1

2116806

24

DEBORA CRISTINA DA SILVA PEREIRA FERI

2

23076.022475/2019-97
23076.077557/2021-61

1920994

25

DEBORA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA FIGUEREDO

1

23076.048265/2019-29

1209269

26

DEBORA WANDERLEY VILLELA

1

23076.020364/2020-35

2858245

27

DOUGLAS MATEUS DE LIMA

1

23076.066772/2020-65

2133451

28

EDJANE SIMIÃO DORNELAS

1

2425370

29

EDSON ALEIXO DA SILVA

1580460

30

EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO

1
1

23076.000832/2020-10
23076.000870/2021-48

12132135

31

EDUARDO JUST DA COSTA E SILVA

1

1732271

32

ELAINE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA

1

2210439

33

ELIANA SANTOS DE SOUZA

2

3250721

34

ELIDENSON JOSE DE FARIAS

23076.001432/2021-06

1061125

35

ELIZABETH AMARAL PASTICH GONCALVES

2
1

1959423

36

EWERTON FYLIPE DE ARAUJO SILVA

1826610

37

EZEQUIEL DA SILVA GUIMARAES

1
1

23076.058082/2019-11
23076.027305/2020-32

1288023

38

FABIO SANTANA MAGNANI

2921718

39

FABRICIO BRADASCHIA

1
1

23076.039388/2021-96
23076.026737/2020-42

1727250

40

FERNANDA DE MAGALHAES MULATINHO

2

23076.065129/2019-01

1782565

41

FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA

3

23076.065091/2019-69

1133803

42

FERNANDO ANTONIO ALVES DE SOUZA

2060012

43

FLAVIUS ANDERSON FELIX PEREIRA

1
1

23076.047192/2019-58
23076.025103/2020-25
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23076.000123/2021-41

FRANKLAND MOURA E SILVA

1
1

GEIZA CRISTINA DA SILVA

1

23076.007897/2020-54

47

GERMANA BARROS RODRIGUES

1

48

GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO

2

23076.052131/2020-97
23076.005724/2021-37

2944503

49

GIRLEIDE TORRES LEMOS

1881523

50

GLEYCE DANIELLE DE ARAUJO AMANCIO

1
1

19444435

51

HELOISA HENRIQUE DA SILVA

1

23076.007158/2020-25
23076.029087/2020-30

16799240

52

INES DE OLIVEIRA AFONSO MAIA

3

23076.045500/2020-72

1423182

53

ISANA MARIA DA SILVA RESENDE

1

23076.045170/2020-58

2424495

54

ISLENE DE ARAUJO BARBOSA

2086300

55

JACQUELINE VANESSA ALBUQUERQUE GRANJA ROCHA

1
1

23076.060365/2020-06
23076.054844/2020-81

1657188

56

JAQUELINE GALDINO ALBUQUERQUE PERRELLI

1

23076.001785/2020-81

1892274

57

JARDICLEBSON JOSÉ DE CARVALHO

1

23076.064871/2019-91

1932093

58

JESSYKA FLAVYANNE FERREIRA VILELA

1

1949801

59

JOANA GREICY NASCIMENTO DOS SANTOS

2

23076.066393/2020-16
23076.060947/2021-03

338251

60

JOSIMÁRIO JOÃO DA SILVA

1

23076.059192/2019-09

1415854

61

JULIANA LORENÇO DE ARAÚJO VERAS

2

23076.047887/2019-30

1963579

62

JULIETA MARIA DE VASCONCELOS LEITE

23076.001208/2020-43

1145055

63

JULIO CESAR FERRO DE GUIMARÃES

1
1

2536520

64

KATIA KARINA DO MONTE SILVA MACHADO

1

23076.059284/2020-93

1732865

65

KLEBER THEOFILO SILVA SANTOS

3898876

66

KLEBSON HUMBERTO DE LUCENA MOURA

1
1

23076.054685/2020-09
23076.019321/2020-66

1559105

67

LARISSA MARIA ARGOLLO DE ARRUDA FALCAO

1

23076.053721/2019-52

2158364

68

LEONARDO DIDIER COELHO

1

23076.055154/2021-50

1114746

69

LEOPOLDO MOTTA TEIXEIRA

23076.008737/2020-72

2069591

70

LEUCIO DUARTE VIEIRA FILHO

1
1

1592522

71

LIGIA ALBUQUERQUE DE ALCANTARA FERREIRA

1

23076.052780/2019-11

2306896

72

LUCIANA ALVES MOREIRA

1

1995107

73

LUIS DANIEL LUCENA DE SOUSA

1

23076.051778/2019-17
23076.063020/2020-04

3424823

74

LUIZ ALBERTO REIS MATTOS JÚNIOR

1

23076.066831/2021-21

1133628

75

LUIZ GONZAGA DE CASTRO E SOUZA FILHO

1

23076.026274/2019-69

3132371

76

MARCELO JOTA GOMES

1

1452123

77

MARCIO HERACLYTO GONCALVES DE MIRANDA

1

23076.052134/2020-16
23076.070857/2020-59

1758590

78

MARCIO MICELI MACIEL DE SOUSA

1

23076.023522/2020-32

1295916

79

MARCOS JOSE DE LIMA SOBRAL

2423658

80

MARIA ALICE CORREA DE ARAUJO

1
1

23076.058851/2020-47
23076.044670/2020-75

1631462

81

MARIA LUCIENE DA SILVA

2

23076.016916/2019-11

MARIA ZILENE DE CARVALHO MORAIS

1

23076.018428/2019-49
23076.002324/2019-12

2211475

44

FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO

2058372

45

1556728

46

1655409
2453976

1134679

82

23076.030515/2019-74

23076.010021/2021-30

23076.025750/2019-24

23076.011524/2020-95

1180303

83

MARIANA DE SOUZA ALVES

1

1549851

84

MARILIA DE AZAMBUJA RIBEIRO MACHEL

23076.009494/2020-03

1132452

85

MARILIA MARIA BARBOSA LIMA

1
1

2053339

86

MAYSA KARLA DA SILVA ARAUJO

1

23076.026617/2019-95

1650688

87

MIGUEL BORBA DE BARROS GOES

23076.006937/2021-72

3006557

88

MOISES BEZERRA CARRETEIRO

1
1

1810345

89

MONIQUE FERREIRA DOS SANTOS

1

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 173 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 56

23076.032359/2019-86

23076.009383/2020-90
23076.002354/2021-41

04 DE NOVEMBRO DE 2021

8

1607770

90

MURILO AUGUSTO DE ALMEIDA RODRIGUES

1758309

91

NADJA CRISTINA DA SILVA AMORIM

2
1

23076.058551/2020-96
23076.018383/2019-11
23076.042602/2020-39

1791643

92

NATALIA MARIA PENHA COUTINHO

1

2425418

93

NATALLY MARIA DE OLIVEIRA E SILVA

1

23076.002374/2021-83

1195111

94

NEIDJA MEIRELLE DE LIRA LOPES

2

23076.069056/2020-89

2063764

95

NIEDJA MARIA DA SILVA LIMA

1

23076.068514/2021-73

1528123

96

ORESTES ODON DE ALENCAR

1

23076.071390/2021-21

1371764

97

OUSSAMA NAOUAR

1

1184646

98

PABLO FRANCISCO DE ANDRADE PORFIRIO

1475871

99

PAULO ROBERTO CAVALCANTI DE LIMA

1
2

23076.065614/2019-77
23076.062520/2021-18
23076.028812/2019-50

23076.021966/2019-11

2148131

100

PRISCILLA ALVES SANTOS

1

2887538

101

QUELIANE GOMES DA SILVA CARVALHO

1

23076.023521/2021-56

3220333

102

RAFAEL FRANCO E SILVA

2

23076.017420/2021-77

1869566

103

RAFAEL LIMA GUIMARAES

2

23076.046344/2019-03

1791618

104

RAFAELLA ARAUJO CORREIA

1

23076.034715/2019-04

3377347

105

RENATA PEDROSA GUIMARAES

2

23076.061454/2019-97

1513566

106

RENATO JOSÉ DE SOBRAL CINTRA

23076.055991/2020-55

1649289

107

RODRIGO CARRAPATOSO DE LIMA

1
1

2247848

108

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO DA CUNHA

1

23076.045782/2019-46

1929968

109

RODRIGO EVALDO DE AZEVÊDO COÊLHO

2064283

110

RODRIGO SANTANA DO NASCIMENTO

1
1

23076.051672/2019-13
23076.028056/2020-28

1329406

111

RODRIGO VAZ GOMES BASTOS

1285161

112

ROGERIO DA SILVA IGNACIO

1
1

23076.046277/2019-19
23076.027116/2020-91

1791659

113

ROSIELLE COSTA DE BRITO

1

23076.008676/2020-70

1132004

114

RUBEM DE LIMA FREITAS

2404551

115

RUDAH RUANO CAVALCANTI DUQUE

1
1

23076.073688/2020-58
23076.042929/2020-37

1140978

116

SABRINA VASCONCELOS MOTA RODRIGUES

1

23076.010638/2020-58

1561495

117

SAMUEL KISSEMBERG DA MACENA RIBEIRO

1

23076.059903/2021-61

1942314

118

SANDRA MARIA BATISTA SILVEIRA

23076.053526/2020-68

2404553

119

SANDRINE MARIA DE ARRUDA LIMA

2
1

1698142

120

SAULO DE TARSO MARQUES BEZERRA

1

23076.028152/2019-15

3085354

121

SAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA

4

23076.025666/2019-19

1134199

122

SÉRGIO BEZERRA DE MENEZES

23076.049301/2019-71

3568983

123

SERGIO RIBEIRO DE AGUIAR

1
1

1198767

124

SERGIO RICARDO VIERA RAMOS

3075489

125

SILVIO GLEISSON BEZERRA

3206931

126

SIMONE ARAUJO COSTA

1649437

127

SUZANA REBECA DA SILVA LIMA

1
1

1902523

128

TATIANA CALDAS NEVES DA SILVA

1

3068246

129

THAMYRIS MARIANA CAMAROTE MANDÚ

23076.000225/2021-03

1340604

130

THYAGO MOREIRA DE QUEIROZ

2
1

2154866

131

TIAGO FELIPE DE ABREU SANTOS

1732728

132

TIAGO HENRIQUE SOUZA COELHO

2
1

23076.019235/2021-57
23076.042535/2020-05

3122296

133

TIAGO LIMA DE SOUSA

2

3122296

134

TIAGO LIMA DE SOUSA

1

23076.025512/2019-19
23076.011992/2020-69

1032097

135

TIAGO SIQUEIRA DE MIRANDA

2

23076.062835/2020-52

1303160

136

VANNÚCIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA

1

23076.067657/2019-97
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1807586

137

VINICIUS CARDOSO GARCIA

1

23076.038362/2021-56

1791672

138

VIRGÍNIA MENEZES COUTINHO

1

1112186

139

VIVIANE AFONSO MERGULHÃO

2623846

140

WILTON BERNARDINO DA SILVA

1
1

23076.049445/2020-63
23076.008498/2021-23

2561508

141

ZAIRA RANNIERE FERREIRA DE MENEZES

1
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CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 20 de outubro de 2021)

EDITAL DE SELEÇÃO 2022.1
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Centro de Biociências da UFPE, torna
público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php, e por Aviso veiculado no Diário Oficial da União, as
normas do Concurso Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2022.1 (primeiro semestre) ao corpo discente
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Centro de Biociências da UFPE, Curso de Mestrado
Acadêmico.
1 – INSCRIÇÃO
1.1 Para o Curso de Mestrado, exige-se graduação reconhecida pelo MEC na área do Programa de Biotecnologia
ou áreas afins (Biotecnologia; Biotecnologia Industrial; Ciências Biológicas, Ambientais e Farmacêuticas;
Química e Química Industrial; Engenharias Bioquímica, Química, Ambiental, Florestal, Alimentos e de
Bioprocessos e Biotecnologia; Biomedicina), realizados em instituições reconhecidas pelo Ministério da
Educação.
1.2 A inscrição será realizada exclusivamente online a partir do envio da documentação constante no item 2.1 para
o endereço eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (ppgbiotec.cb@ufpe.br). A inscrição
deverá ser realizada no período de 11 a 25 de novembro de 2021 até às 23h59m no horário de Recife/PE.
1.3 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação enviada no ato da
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer tempo.
Também será de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o envio dos documentos comprobatórios e
numerados no Curriculum Vitae, bem como a ciência e concordância do conteúdo e regras deste Edital. Cada
documento deverá ser ordenado por Item e Subitem, e o documento que não estiver ordenado e numerado por Item
e Subitem não será computado no somatório de pontuação do currículo.
1.4 Os arquivos a serem submetidos no ato da inscrição devem estar obrigatoriamente em formato PDF.
1.5 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que apresentarem a documentação completa e as informações solicitadas pertinentes exigidas dentro dos respectivos prazos e formatos
previstos no presente edital.
1.6 A inscrição do candidato faz presumir o pleno conhecimento e total aceitação do conteúdo deste edital.
1.7 O diploma de Curso de Graduação obtido no exterior deverá ser apresentado com autenticação do Consulado
do Brasil no país onde o mesmo foi emitido, ou com Apostila de Haia, no caso dos países signatários da Convenção
da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é
necessária nenhuma autenticação.
2 PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
2.1 –MESTRADO:
2.1.1 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher corretamente as informações solicitadas e fazer o upload,
da seguinte documentação:
- Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (Anexo II) ou requerimento de isenção (Anexo V);
- Ficha de inscrição preenchida, seguindo o modelo apresentado no Anexo I deste Edital.
- Cópia do Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Graduação;
- Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
- Cópia dos seguintes documentos: RG/Carteira de Identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral
(obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou no cartório eleitoral); comprovante de quitação com
o serviço militar (se candidato do sexo masculino);
- 01 (uma) foto 3x4 cm recente, obtida há até seis meses;
- Pré-projeto de pesquisa conforme o modelo descrito no Anexo IV
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- Curriculum vitae devidamente documentado, e os documentos comprobatórios devidamente numerados por item
e subitem, conforme modelo disponível no Anexo III deste Edital. O Curriculum vitae junto com os documentos
comprobatórios devem estar em um único documento.
- Declaração de responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e documentos fornecidos (Anexo VI);
2.1.2 A taxa de inscrição será isenta para: aluno regularmente matriculado na UFPE que comprove ser concluinte
de curso de graduação; servidores ativos ou inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes); e professores
substitutos conforme Resolução 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE.
2.1.3 O Candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 poderão requerer a dispensa do pagamento da taxa
de inscrição até o quinto dia anterior ao encerramento das inscrições, conforme modelo constante no Anexo V.
2.1.4 No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao encerramento das
inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da inscrição;
2.1.5 Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em dois dias
úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recursos, dotado de efeito suspensivo, endereçado à Coordenação
do Programa.
2.1.6 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado, de concluintes de curso de graduação. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, junto aos demais documentos exigidos, de declaração
de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso. Em caso de classificação de
candidatos que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega do documento comprobatório de conclusão da graduação, até a data limite de realização de matrícula.
2.1.7 O candidato inscrito condicionalmente perderá o direito à vaga se, na data da efetivação da matrícula, ainda
não houver concluído o curso exigido para o nível de graduação, conforme descrito no item 1.1.
2.2 – 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 Apostila de Haia. A exigência deste
item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
3. DO EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Biotecnologia, formada por no mínimo três membros examinadores permanentes e/ou
colaboradores do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia.
3.1 A homologação das inscrições será divulgada no dia 30/11/2021, no site do Programa de Pós-graduação em
Biotecnologia da UFPE (http://www.ufpe.br/ppgbiotec).
3.2 Os candidatos com inscrição homologada receberão comunicado por e-mail informando-os sobre o seu respectivo link de acesso à plataforma Google Meet para participar da Etapa de Defesa de Pré-projetos, a ser realizada
virtualmente nos dias 06 e 07/12/2021, nos turnos da manhã (iniciando às 09:00 no horário de Recife/PE) e tarde
(iniciando às 14:00 no horário de Recife/PE), conforme o número de inscrições homologadas.
3.3 A etapa de Defesa de Pré-projetos será realizada através de sistema de videoconferência Google Meet,
exclusivamente via link de acesso fornecido a cada candidato. Os equipamentos, infraestrutura e funcionalidade
de conexão de rede para acesso do candidato à videoconferência é responsabilidade total e exclusiva do próprio
candidato. O PPGBiotec UFPE limitar se á, caso necessário, viabilizar os equipamentos, infraestrutura e
funcionalidade de conexão de rede para acesso da banca examinadora, de modo que esta avalie a defesa e realize
a arguição do candidato, em conformidade ao item 3.4.1.5. A ordem das sessões individuais de Defesa de Préprojetos seguirá a ordem cronológica das inscrições.
3.4 SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO
O processo seletivo para o Curso de Mestrado constará das seguintes etapas:
EVENTOS
Inscrições on line

DATAS

HORÁRIOS

11/11 a 25/11/2021

até às 23h59m do dia 25/11/2021
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Divulgação das inscrições homologadas
Prazo recursal (Homologação)
Etapa única
Avaliação do Curriculum vitae e Apresentação e
defesa do Projeto de Pesquisa

30/11/2021
01 a 03/12/2021

até às 17h
até às 17h

06 e 07/12/2021

09h às 12h
14h às 17h

Resultado da Etapa Única
Prazo recursal da Etapa Única
Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidenficação
Prazo
recursal
para
comissão
heteroindentificação (intervalo de 3 dias úteis)
Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação

07/12/2021
09, 10 e 13/12/2021

após às 17h
até às 17h

Resultado Final
Prazo recursal do Resultado Final
Resultado final (após recursos)
Matrícula
Início das aulas

14 a 16/12/2021
17 a 20/12/2021
20/12/2021
21 a 23/12/2021

09h às 12h
14h às 17h
09h às 12h
14h às 17h
Após às 17h
09h às 12h
14h às 17h

27/12/2021
27/12/2021

Após às 17h
Após às 17h
09h às 12h
28 a 30/12/2021
14h às 17h
31/12/2021
10h
2022.1 Conforme calendário de Matrículas no
SIGAA/PROPG
2022.1 Conforme definido pelo Programa após matrícula

3.4.1. Etapa única: Apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa
3.4.1.1 – A apresentação (Peso 3,0) e a defesa do pré-projeto de pesquisa (Peso 3,0) são de caráter eliminatório
com nota mínima 7,0 (sete vírgula zero);
3.4.1.2 – Diante da suspensão das atividades presenciais por prazo indeterminado, as apresentações dos candidatos
serão realizadas remotamente, em ambiente virtual a ser criado e gerenciado pela Comissão Examinadora do
processo seletivo.
3.4.1.3–O link referente ao ambiente virtual a ser utilizado para as apresentações dos projetos será informado pela
Comissão Examinadora 24 horas antes da data estabelecida para o cumprimento desta etapa.
3.4.1.4 –As etapas de apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa consistirão em exposição oral do projeto
de pesquisa pelo candidato em até 10 minutos (tolerância de até dois minutos adicionais), seguida de arguição pela
Comissão de Seleção, que se estenderá até o período máximo de 15 minutos (tolerância de até cinco minutos
adicionais).
3.4.1.5 –São critérios para avaliação da apresentação e defesa do projeto de pesquisa:
a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato (15 %);
b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização (10 %);
c) coerência da contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (20 %);
d) redação, demonstração de capacidade do uso da linguagem escrita, clareza e consistência (20 %); e) consistência
da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais (20%);
f) demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (15 %).
Os mesmos critérios serão observados na defesa do projeto, quando os candidatos serão arguidos oralmente.
3.4.1.6 Na etapa correspondente à Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, é vedada a participação nas videoconferências dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
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3.4.1.7 Na ocorrência de grande número de candidatos, a etapa correspondente à Defesa de Pré-projeto de Pesquisa
poderá ser realizada em dias sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a mesma regra de ordem de
apresentação citada neste edital.
3.4.1.8 A etapa correspondente à Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, realizada através de videoconferências
exclusivas para cada candidato, será gravada caso os equipamentos, a infraestrutura e a funcionalidade de conexão
de rede para acesso à internet permitirem. A realização da inscrição implica, por parte do candidato, em total
concordância com a gravação da videoconferência de sua Defesa de Pré-projeto de Pesquisa pelo Programa de
Pós-Graduação em Biotecnologia da UFPE. A realização da inscrição implica também, por parte do candidato, em
total concessão de quaisquer direitos de imagem, de material audiovisual ou autorais, sobre a gravação da
videoconferência de sua Defesa de Pré-projeto de Pesquisa, exclusivamente para o Programa de Pós-Graduação
em Biotecnologia da UFPE, a quem caberá total liberdade de divulgação em situações que assim demandem.
3.4.1.9 – O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, conforme mencionado no item 2.2.a.
3.4.2 –Avaliação do Curriculum Vitae
3.4.2.1 –A avaliação do Curriculum vitae, com peso 04 (quatro) será de caráter classificatório será obedecida a
seguinte tabela de pontuação, na qual o candidato deverá entregar o Anexo III preenchido com as respectivas
pontuações conforme tabela abaixo e será pontuado em uma escala ponderada de 0 a 10 (zero a dez). A maior
pontuação dentre os candidatos deve ser igual à nota 10 (dez), sendo as outras relativizadas proporcionalmente.
3.4.2.2 –Na avaliação do Curriculum vitae será obedecida a seguinte tabela de pontuação (vide Anexo II para
instruções acerca da organização dos documentos):
1 – TITULAÇÃO (peso 5):
Cursos de Graduação e pós-graduação: Indicar curso, Instituição,
período Pontuação Máxima (10 pontos)
Cursos de Graduação e pós-graduação: Indicar curso, InstituiPontuação Máxima (10 pontos)
ção, período
- 8,0 para média geral entre 9 e 10.
Média do Histórico Escolar do curso de graduação

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

Pós-Graduação (mínimo 360 h)

-1,0 por curso concluído (Máximo 1,0
ponto) – na área do Programa

Monitoria

- 0,5 por semestre (Máximo 2,0 pontos)

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc

Pontuação Máxima (10 pontos)

Professor de ensino fundamental

0,5 por semestre (Máximo 1,5 pontos)

Professor de ensino médio de Biologia ou de Química

0,5 por semestre (Máximo 1,5 pontos)

Professor de terceiro grau na área do Programa ou em áreas afins 1,5 por semestre (Máximo 4,5 pontos)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador) 1,0 por semestre (Máximo 2,0 pontos)
Técnico de laboratório na área do programa
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2,0):

1,0 por ano (Máximo 2,0 pontos)
Pontuação Máxima (10 pontos)
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Atividade relacionada com a área de Biotecnologia ou áreas
afins: Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.
Estágio voluntário, mínimo 120 horas*

0,5 por cada 120 horas (Máximo 2,0 pontos)

Bolsa de Iniciação Científica ou similar

1,5 por semestre (Máximo 6,0 pontos)

Bolsa de Aperfeiçoamento ou similar
1,0 por semestre (Máximo 2,0 pontos)
* A comprovação se dará pela apresentação de declaração ou certificado emitido pela Chefia do Departamento ou orientador.
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 2,0):
Trabalho produzido relacionado com a área de Biotecnologia
ou áreas afins: Indicar periódico/evento, local, título, autores, Pontuação Máxima (10 pontos)
número de páginas, etc.
0,1 (Máximo 0,4 ponto) – na área do proApresentação de resumos em congressos de Iniciação Científica
grama e áreas afins
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 0,2 (Máximo 0,6 ponto) – na área do prolocais/regionais/nacionais1, 2
grama e áreas afins
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 0,3 (Máximo 0,9 pontos) – na área do prointernacionais1, 2
grama e áreas afins
Publicação de trabalhos completos em anais de congressos profis- 0,5 (Máximo 2,0 pontos) – na área do prosionais locais/regionais/nacionais1, 2
grama e áreas afins
Publicação de trabalhos completos em anais de congressos profis- 0,75 (Máximo 3,0 pontos) – na área do
sionais internacionais1, 2
programa e áreas afins
1,0 (Máximo 4,0 pontos) – na área do proPublicação em revista nacional indexada com fator de impacto1, 3
grama e áreas afins
Publicação em revista internacional indexada com fator de im- 3,0 (Máximo 10,0 pontos) – na área do
pacto1, 3
programa e áreas afins
2,0 (Máximo 6,0 pontos) – na área do proPublicação de capítulos de livros1, 3
grama e áreas afins
1,0 (Máximo 2 pontos) – na área do proPrêmios científicos1, 2
grama ou em áreas afins e áreas afins
3,0 (Máximo 6 pontos) – na área do proPatente com registro de depósito4
grama e áreas afins
1,

Primeiro autor (100% da pontuação). Coautor (50% da pontuação). Qualis Capes na área de Biotecnologia.
2

Acrescentar o certificado e cópia no item de resumos e/ou trabalhos completos. Caso não tenha a cópia a pontuação será desconsiderada.
3
Cópia do artigo científico ou capítulo de livro
4
Patente concedida deve ser comprovada pela cópia do documento
de patente; depósito de pedido de patente, pela cópia do formulário
de depósito com protocolo ou número de PI.* Software registrado
e concedido no INPI, pela cópia do documento de registro. Software registrado no INPI, pela cópia do formulário de depósito
com registro ou número de PI.
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5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 0,5)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração.

Pontuação Máxima (10 pontos)

Participação em congressos locais, regionais ou internacionais sem 0,25 por participação (Máximo 0,5 pontos)
apresentação de trabalho
– na área do programa e áreas afins
Mini curso (mínimo 08h), como aluno
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Participação em cursos com longa duração (min. 80h)
Participação em comissão organizadora de eventos

0,5 (Máximo 1,5 pontos) – na área do programa e áreas afins
1,5 (Máximo 4,5 pontos) – na área do programa e áreas afins
2 (Máximo 6 pontos) – na área do programa e áreas afins
0,5 (Máximo 1 ponto) - na área do programa e áreas afins

1,0 por semestre (Máximo 3,0 pontos) – na
área do programa e áreas afins
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais, 0,5 por evento (Máximo 1,5 pontos) na
minicursos.
área do programa e áreas afins
Participação em projeto de extensão registrado

4. RESULTADO
4.1 O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas. Os
candidatos aprovados serão aqueles que alcançarem média geral ≥ 7,0 (maior ou igual a sete vírgula zero).
4.2 Eventuais empates serão resolvidos sucessivamente pela maior nota obtida na Defesa de Pré-projeto de Pesquisa e na Avaliação do Curriculum vitae, nesta ordem.
4.3A divulgação do resultado final será através da publicação do Boletim Oficial da Universidade e disponibilizada
na página do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (https://www.ufpe.br/ppgbiotec)
5. RECURSOS
5.1 – Dos resultados da Etapa Única e do Resultado Final do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, podendo o candidato solicitar vistas das suas respectivas avaliações
individuais para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua divulgação, devendo-se utilizar o
formulário disponível no Anexo IV.
5.2 – Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente o direito
dela participar, sob condição.
5.3 - Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Examinadora através do e-mail ppgbiotec.cb@ufpe.br,
que terá até 24 horas para a sua avaliação e informar aos candidatos a posição formal acerca do pleito.
6 VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - São fixadas em 10 (dez), o número de vagas ofertadas para o Curso de Mestrado.
6.2 - Será disponibilizada para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos) 1 (uma) vaga
adicional ao número das vagas oferecidas. Caso não haja candidato inscrito como servidor ativo e permanente da
UFPE, a vaga adicional poderá ser remanejada para a ampla concorrência.
6.3 – De acordo com a Resolução nº. 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), serão reservadas, no mínimo, 30% das vagas ofertadas para as
políticas de ações afirmativas que respeitem as diferenças e a diversidade, reconheçam as desigualdades sociais e
raciais, e ampliem oportunidades para a inclusão, no corpo discente do PPGBiotec, de pessoas negras (pretas e
pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência. Para o
processo seletivo regido pelo presente edital, serão reservadas 3 (três) vagas para enquadramento nas políticas de
ações afirmativas da UFPE, sendo 1 (uma) destas vagas reservada obrigatoriamente para pessoa com deficiência.
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6.3.1 - São consideradas pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais,
transgêneros e travestis) e com deficiência, aquelas que se autodeclararem como tal em documento no Anexo VIII
do Edital.
6.3.2 - As pessoas com deficiência deverão também apresentar laudo emitido por um médico especialista na área
da deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.
6.3.3 - As pessoas com deficiência auditiva ou visual deverão apresentar os seguintes documentos:
I. exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer
específico com restrições e/ou recomendações;
II. exame oftalmológico em que conste a acuidade visual, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer específico
com restrições e/ou recomendações.
6.3.4 - Os(as) candidatos(as) indígenas também deverão apresentar a cópia de uma Declaração pessoal de
pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de grupo e/ou associações
de indígenas quando se tratar de candidatos(as) em contexto urbano.
6.3.5 - Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de pertencimento
assinada por liderança local.
6.3.6 - As pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente pela comissão de
heteroidentificação da UFPE, utilizando exclusivamente o critério fenotípico para a aferição da condição declarada
pelo(a) candidato(a).
6.3.7 - É obrigatória no ato da inscrição, a assinatura do termo constante do Anexo VIII do Edital pelos candidatos
que se autodeclararem pessoa negra (preta e parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexuais, transgêneros
e travestis) e com deficiência.
6.3.8 - Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência poderão, no ato de inscrição, fazer a opção por
concorrer às vagas de ações afirmativas, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em
ampla concorrência quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
6.3.9 - Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado em vaga de ações
afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e aprovado(a), dentre os
que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.3.10 - Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla concorrência, permitindo
assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações afirmativas, se aprovados(as) no processo
seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
6.3.11 - Na hipótese de não haver candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número
suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas
remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
6.3.12 - Nos casos em que houver mais candidatos(as) aprovados(as) do que o número de vagas previstas, o
preenchimento dessas vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos(as), tanto nas vagas destinadas às
políticas de ações afirmativas quanto na ampla concorrência.
6.3.13 - Havendo desistência de candidato(a) aprovado(a)/classificado(a) 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, tanto
nas vagas destinadas às políticas de ações afirmativas quanto na ampla concorrência.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - Informações sobre inscrições e realização das provas: exclusivamente através de meio eletrônico
ppgbiotec.cb@ufpe.br
7.2 - Os candidatos terão acesso ao ambiente virtual criado para a realização da etapa de avaliação e apresentação
dos projetos após terem a sua identificação confirmada através dos meios disponíveis.
7.3 - A sessão das defesas será virtual e pública, vedando-se a participação dos candidatos que a ela ainda não
tenham se submetido.
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7.4 – As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas pelos
membros da Comissão de Seleção.
7.5 –É consagrada a média final 7,0 (sete vírgula zero), como nota mínima para aprovação final dos candidatos.
7.6 –Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa de Defesa do Pré-projeto se realizar em dias
sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra de 7.3.
7.7 –Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE bem como o resultado final disponível no site
https://www.ufpe.br/ppgbiotec.
7.8 –A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
7.9 -A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
7.10 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE bem como o resultado final, afixado no Quadro de
Avisos da Secretaria do Programa e disponível no site https://www.ufpe.br/ppgbiotec.

Recife, 18 de outubro de 2021.
Will de Barros Pita
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – UFPE
Anexos:
I - FICHA DE INSCRIÇÃO.
II - INSTRUÇÕES PARA GERAR O BOLETO BANCÁRIO.
III - MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO CURRICULUM VITAE (NUMERADO E COMPROVADO).
IV - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA.
V - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES.
VII - REQUERIMENTO DE RECURSO.
VIII - AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ...............................................................................................................................................………………
NOME SOCIAL..................................................................................................................................……………...
FILIAÇÃO:.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................…………………………….
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO:…………………………………………………………………………….
R.G:........................................ ÓRGÃO EMISSOR: ............. DATA EXPEDIÇÃO:........................………………
C.P.F.:............................ RAÇA /COR:………………... RESERVISTA:………………………………………….
TÍTULO DE ELEITOR:.......................................................SEÇÃO: .................... ZONA:..............………………
CANDIDATO DEFICIENTE: SIM....... NÃO....... SE SIM, ESPECIFICAR....................................……………...
POSSUI INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL: SIM........ NÃO.....….…………..
ENDEREÇO RESIDENCIAL:...........................................................................................................………………
….....................................................................CIDADE:...................................................................……………….
UF:.........CEP:.......................TELEFONE:..................................... CELULAR:..............................……………….
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E-MAIL: ...........................................................................................
ENDEREÇO PROFISSIONAL:..........................................................................................................……………...
….....................................................................CIDADE:...................................................................……………….
UF:.........CEP:........................TELEFONE:.....................................………………………………………………...
CARGO QUE OCUPA:.....................................................................................................................……………….
LINHA DE PESQUISA:
Bioquímica e Biologia Molecular de Micro-Organismos
Processos de Biodegradação e de Biorremediação
Produção de Compostos Bioativos e Enzimas Industriais
Valorização de Biomassas

Estou ciente e aceito o conteúdo do Edital de Seleção e Admissão de Candidatos ao Mestrado em Biotecnologia.
OBS: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, itens 2.1 a 2.3.
Recife, ____ de _______________ de 20___.
….............................................................................
Assinatura do candidato(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.

ANEXO II
INSTRUÇÕES BOLETO BANCÁRIO

Para gerar o boleto bancário você deve seguir os seguintes passos:
Ir ao endereço eletrônico: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Preencha os espaços:
UG: 153098
Gestão: 15233
Recolhimento Código: 288322, depois avançar
Preencha os espaços:
Número de Referência: 15309830330305
CPF:
Nome:
Valor inicial R$ 50,00
Valor final R$ 50,00
Finalizando com imprimir PDF
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.
ANEXO III
MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO, COMPROVADO COM ANEXOS
1. Campos sem atividades devem ser marcados com um traço ( - ), e não apagados
2. Construir o currículo em forma de Tabela como o modelo abaixo, usando o número de linhas que forem
necessárias para todos os comprovantes de atividades inseridos no currículo. Deve-se usar uma linha e um
número de documento, para cada comprovante da atividade indicado no currículo. O diploma é o
documento nº01 (um) e os demais documentos virão em seguida, em ordem crescente de numeração.
3. Descreva em cada linha colocada, a atividade a qual se refere, quando tiver que preencher o Período da
atividade realizada, procure colocar a data completa, com dia/mês/ano

Nome:
Nome Social:
CPF:
Endereço:
Fone:
E-mail:
1. Titulação

Nºdo Documento
anexado

1.1. Graduação
Diploma
Histórico Escolar

Doc. nº
Doc. nº

1.2. Pós-Graduação
Certificado
Histórico Escolar

Doc. nº
Doc. nº

1.3. Monitoria
Certificado/declaração

Doc. nº

Para
exclusivo
Comissão
Seleção

uso
da
de

2. Experiência profissional e funções exercidas
O (s) documento (s) deve (m) conter as seguintes Doc. nº
informações:
Instituição/Cargo
(Professor,
Pesquisador ou Técnico de laboratório)/Data de
Início e Término (se necessário).
3. Atividades de Pesquisa
3.1 Estágio voluntário, mínimo de 120 horas

Doc. nº
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3.2 Bolsa de Iniciação Científica ou similar Doc. nº
(Período/Instituição/Financiador)
3.3 Bolsa de Aperfeiçoamento ou similar
Doc. nº
(Período/Instituição/Financiador)
4. Produção Acadêmica
4.1 Certificado de apresentação de resumo em
congresso de iniciação científica1, 2
4.2 Certificado de apresentação de trabalho
completo ou resumo em congressos profissionais
locais, regionais ou nacionais1, 2
4.3 Certificado de apresentação de trabalho
completo ou resumo em congressos profissionais
internacionais1, 2
4.4 Publicação de trabalho completo publicado
em anais de congressos profissionais locais,
regionais ou nacionais1, 2
4.5 Publicação de trabalho completo publicado
em anais de congressos profissionais
internacionais1, 2
4.6 Publicação em revista nacional com fator de
impacto1, 3
4.7 Publicação em revista internacional com fator
de impacto1, 3
4.8 Publicação de capítulos de livros1, 3

Doc. nº

4.9 Prêmios científicos1, 2

Doc. nº

4.10 Patente com registro de depósito4

Doc. nº

Doc. nº

Doc. nº

Doc. nº

Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº

5. Atividades de Extensão
5.1 Certificado de participação em congressos
locais, regionais, nacionais ou internacionais sem
apresentação de trabalho
5.2 Mini curso (mínimo de 8h)
5.3 Certificado de participação em cursos com
média duração (mínimo de 40h)
5.4 Certificado de participação em cursos de
longa duração (mínimo de 80h)
5.5 Participação em comissão organizadora de
eventos
5.6 Certificado de participação em projeto
registrado de extensão
5.7 Palestrante/Monitor em eventos científicos e
de extensão locais, minicursos.

Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.

ANEXO IV
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

Cada um dos pré-projetos de pesquisa deve seguir as seguintes especificações:
- conter até 04 (quatro) páginas (excetuando-se a folha de identificação), nas seguintes especificações obrigatórias:
Formato A4, margens 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.
Obs.: Projetos que não atendam essas especificações serão automaticamente desenquadrados.
Os projetos devem conter a seguinte estrutura:
1) Folha de identificação, contendo informações do candidato, título do projeto, linha de pesquisa do programa na
qual o projeto se enquadra e justificativa - máximo de 1 página;
2) Introdução;
3) Objetivos;
4) Material e Métodos;
5) Resultados esperados;
6) Viabilidade técnica e financeira;
7) Cronograma;
8) Referências Bibliográficas.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.

ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu, ______________________________________, CPF _________________, Cédula de Identidade
___________________________, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) sob o nº
_________________, atendendo às exigências contidas no Decreto nº 6.135/2007, venho requerer a isenção da
taxa de inscrição para submissão à Seleção de Mestrado 2022.1 do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES
Eu,_________________________________________________,portador do RG nº____________, órgão expedidor ________________________, e do CPF nº__________________________,assumo inteira responsabilidade
pelas informações prestadas e autenticidade dos documentos submetidos via URL específica citada neste edital
para inscrição no processo seletivo para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
da Universidade Federal de Pernambuco.
Declaro que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que a falsidade nas
informações implicará nas respectivas penalidades previstas em Lei.

Local : _____________________, ____ de __________________ de 20___.

______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.
ANEXO VII
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO

À coordenação do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia: Em relação à Seleção para ingresso no Curso
de Mestrado deste Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, interponho recurso sobre o resultado da seguinte
etapa:
( ) Homologação da inscrição
( ) Defesa de pré-projeto
( ) Avaliação de currículo
( ) Resultado Final
Observações/Justificativas:

Solicitante: ________________________________
CPF: _____________________________________
Data: ___/ ___/ ________
Assinatura do solicitante: ______________________________
Interposição do Colegiado:
( ) Deferido ( ) Indeferido

Recife, ____ de _________ de 20___.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
Aprovado por unanimidade na reunião do Colegiado do Programa em 20 de outubro de 2021.
ANEXO VIII
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS
Eu, _____________________________________________________, CPF nº. _______________,
portador(a) do RG nº. ___________________, órgão emissor _________________, data de emissão
____/____/______, declaro, para os devidos fins, atender às condições do Edital nº. _________ do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) do Centro de Biociências da Universidade Federal de
Pernambuco, sendo optante de vaga por Políticas de Ações Afirmativas, na condição de:
 Negra (preta e parda)
 Indígena
 Deficiente
 Quilombola
 Trans (transexuais,
 Cigana
transgêneros e travestis)
Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive
àquelas descritas na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) nº. 18 de 11 de outubro de 2012, em
seu artigo 9º, que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em Instituições Federais de Ensino de que
tratam a Lei nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº. 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se
“a prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de
Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.

Local e data: _______________, ___/___/ 20___

___________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Edital aprovado em reunião do Colegiado realizada em 26 de outubro de 2021)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE (PPGEQ-UFPE) torna
público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e no endereço www.ufpe.br/ppgeq, com as normas do
Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022, primeira entrada, ao corpo discente do Programa de PósGraduação em Engenharia Química, Cursos de Mestrado e Doutorado.
1 - Inscrição:
1.1 - Para os cursos de Mestrado e Doutorado exige-se graduação em um dos seguintes cursos reconhecidos
pelo MEC: Engenharia Química, Química Industrial, Química (Bacharelado), Engenharia de Alimentos,
Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de Petróleo, Química de Petróleo, Engenharia Ambiental,
Engenharia dos Materiais, Ciências dos Materiais. Para o curso de Doutorado exige-se também mestrado
acadêmico em um dos seguintes cursos reconhecidos pela CAPES: Engenharia Química, Química Industrial,
Química (Bacharelado), Engenharia de Alimentos, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Engenharia de
Petróleo, Química de Petróleo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia dos
Materiais, Ciências dos Materiais.
1.2 - O processo seletivo será realizado integralmente de forma virtual (online), sendo utilizada a ferramenta
Google Forms para o preenchimento da inscrição e envio dos documentos. Em outras etapas, onde indicado,
também poderá ser usado o e-mail institucional do PPGEQ-UFPE (ppgeq@ufpe.br). O processo seletivo se
baseia na avaliação curricular, não havendo provas ou entrevista.
1.2.1 - A inscrição será realizada exclusivamente via internet através do link
https://forms.gle/3bof1yRfBseddAxK8 respeitando o calendário e horários especificados no item 4.2. O acesso
ao formulário de inscrição deve ser feito usando uma conta do Gmail.
1.2.2 - O horário limite para submissão das inscrições será até às 23h55min, horário de Brasília, da data limite
especificada no item 4.2, não sendo aceitas inscrições submetidas após este horário.
1.2.2.1 - Recomenda-se o envio da inscrição com antecedência. O PPGEQ-UFPE não se responsabilizará por
inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos (conexão de internet, falta de energia,
entre outros). As condições necessárias para a realização da inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato.
1.2.3 - As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem deve
ser intitulado da seguinte forma: Dúvida-Seleção 2022.1-Nome do Candidato.
1.3 - Serão de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação fornecidas
para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer
título.
1.4 - As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas.
1.5 - De acordo com a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE 19/2020,
“Não será permitida a inscrição de candidato em concurso público de seleção e admissão ao curso de PósGraduação do qual tenha sido desligado por mais de uma vez”.
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2 - Documentação exigida para a inscrição, seleção e admissão
2.1 - Preenchimento e envio do formulário de inscrição (Google Forms) através do link disponível no item 1.2.
Não é necessário anexar uma cópia do formulário preenchido. Caso seja enviada mais de uma inscrição, será
considerada a mais recente.
2.2 - 01 (uma) foto 3×4 recente, devidamente anexada no formulário online de inscrição, arquivo no formato
JPG e nomeado da seguinte forma: foto_mestrado_selecao_2022.1_nome_do_candidato.jpg para os
candidatos ao mestrado ou foto_doutorado_selecao_2022.1_nome_do_candidato.jpg para os candidatos ao
doutorado.
2.3 - Documentação exigida para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
Nota: Todos os documentos necessários devem ser digitalizados e acomodados em um único arquivo, no
formato PDF, com tamanho máximo de 100 MB, nomeado da seguinte forma:
documentacao_mestrado_selecao_2022.1_nome_do_candidato.pdf para os candidatos ao mestrado e
documentacao_doutorado_selecao_2022.1_nome_do_candidato.pdf para os candidatos ao doutorado. O
arquivo deverá ser anexado ao formulário de inscrição online. Todos os documentos comprobatórios deverão
ser incluídos no arquivo PDF seguindo a ORDEM da documentação constante no Anexo II (Mestrado) e
Anexo III (Doutorado), e devem, ainda, estar devidamente NUMERADOS por Item e Subitem. O envio de
documentos fora do formato exigido implicará na desclassificação do candidato.
2.3.1 - Para candidatos brasileiros:
a) cópia de documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação,
passaporte);
b) cadastro de pessoa física (CPF);
c) certidão de nascimento e/ou casamento (esta última obrigatória no caso de mudança de nome) ou
divórcio;
d) título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior
Eleitoral/TSE, ou no cartório eleitoral).
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e comprovante de pagamento da taxa inscrição, no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ou deferimento da solicitação de dispensada taxa de inscrição. Os
procedimentos para emissão do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição encontram-se no
Anexo I.
f) Curriculum vitae documentado, organizado com os documentos numerados de acordo com a Tabela
de Pontuação para o Mestrado (Anexo II) e para o Doutorado (Anexo III), seguindo obrigatoriamente
a ordem indicada na Tabela de Pontuação, numerados conforme cada item/subitem. Todos os
documentos devem ser apresentados com a orientação de página de retrato. Qualquer outro tipo
de Currículo implicará na desclassificação do candidato, inclusive no formato Lattes (mesmo
que numerado).
g) Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação comprobatória do curriculum vitae,
conforme Anexo IV.
h) Declaração de disponibilidade/dedicação ao curso (Anexo V).
i) Diploma e histórico, conforme designado a seguir:
* Candidato ao Curso de Mestrado:
- Cópia do diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecido
pelo Ministério da Educação ou outro órgão competente. Se ainda não foi concluído, uma declaração
da coordenação do curso informando a data prevista para conclusão. Somente será aceita a declaração
emitida e assinada pela Coordenação do Curso.
- Cópia do histórico escolar oficial do Curso de Graduação, em papel timbrado da instituição e assinada
pela Coordenação do Curso, com média geral. Não será aceito histórico escolar sem a média geral,
fato esse que implica na desclassificação do candidato (No caso de transferência, mudança de curso,
reingresso ou dispensa de disciplina(s) no histórico, é obrigatório anexar o histórico anterior ou de
mobilidade; caso não seja incluído, o candidato será desclassificado).
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* Candidato ao Curso de Doutorado:
- Cópia do diploma (frente e verso) da graduação e do diploma de mestrado (frente e verso) ou
comprovante de conclusão do Curso de Mestrado, reconhecidos pelo Ministério da Educação ou outro
órgão competente. Se ainda não foi concluído, uma declaração da coordenação do Curso de origem do
Mestrado informando a data prevista para conclusão. Somente será aceita a declaração emitida e
assinada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação de origem.
- Cópia do histórico escolar oficial do Curso do Mestrado, em papel timbrado da instituição e assinado
pela Coordenação.
j)

Autodeclaração para os candidatos que optarem pelas vagas de ações afirmativas (Anexo X).

2.3.1.1 - Não serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa eleitoral. Caso a
emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o documento poderá ser obtido em
qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral.
2.3.1.2 - Caso seja servidor da UFPE e deseja pleitear a vaga de servidor, deverá apresentar comprovante que
é servidor ativo (declaração de chefe imediato ou contracheque atualizado). Professores temporários e
substitutos não são considerados servidores e, portanto, não fazem jus à vaga para servidor.
2.3.1.3 - O candidato que tiver o pedido de dispensa do pagamento da taxa de inscrição deferido (item 3)
deverá anexar a cópia do resultado divulgado no site do PPGEQ-UFPE (https://www.ufpe.br/ppgeq).
2.3.2 - Para candidatos estrangeiros:
a) Cópia do passaporte, substituível se o candidato for oriundo de países membros do Mercosul por
documentos reconhecidos pelos tratados constitutivos do Bloco, substituindo os documentos do item
2.3.1 alíneas a, b, c, d, sendo obrigatória a apresentação dos demais documentos.
b) Candidatos estrangeiros, oriundos de países que não integram a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa – CPLP, deverão instruir o requerimento de inscrição com certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior, ou Língua
Inglesa. Cumpre informar que as aulas serão ministradas, exclusivamente, em português.
2.4 - Até o período da pré-matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação e de Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do
Brasil no país onde foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção de Apostila
de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária
nenhuma autenticação.
2.5 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado de concluintes de Curso de Mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se
necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de
provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada pelo
coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que tenham realizado a inscrição condicionada,
o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão da Graduação ou do
Mestrado, até o período da pré-matrícula.
2.6 - A documentação apresentada será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão e o resultado da
homologação será publicado conforme o cronograma (item 4.2).
2.7 - Em caso de aprovação e classificação na seleção, os candidatos deverão entregar de forma impressa a
cópia de toda a documentação solicitada no item 2 assim que as atividades presenciais forem restabelecidas.
2.7.1 - Excluem-se da exigência mencionada no caput os documentos comprobatórios do currículo.
2.7.2 - A não apresentação da documentação que trata o caput resultará em desclassificação do candidato.
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3 - Dispensa do pagamento da taxa de inscrição
3.1 Candidatos que poderão requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição, conforme artigo 6º da
Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, observado o cronograma do item 4.2:
a) Aluno regularmente matriculado na UFPE que comprove ser concluinte do curso de graduação ou mestrado
no segundo semestre de 2021;
b) Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto;
c) Candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família
de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
3.2 - O candidato deverá preencher o requerimento de solicitação de dispensa do pagamento da taxa de
inscrição (Anexo VI), digitalizá-lo no formato PDF e enviá-lo para o endereço eletrônico ppgeq@ufpe.br,
junto com o documento que comprove a solicitação, conforme caso: 1) comprovante de matrícula com previsão
de conclusão (se concluinte de curso); 2) contracheque recente (se servidor); ou 3) a comprovação de que se
encontra cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal para os Programas Sociais. O assunto da
mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Dispensa da Taxa de Inscrição - Seleção 2022.1 - Nome do
Candidato.
3.3 - O resultado da análise das dispensas da taxa de inscrição será divulgado no site www.ufpe.br/ppgeq/
conforme cronograma do item 4.2.
3.4 - Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, o candidato terá até a data do
encerramento das inscrições para efetuar o pagamento da taxa e realizar a inscrição. Caso já tenha feito a
inscrição, deverá submeter uma nova inscrição.
3.4.1 - Em caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado à Coordenação do Programa,
conforme cronograma do item 4.2 e Anexo VII, pelo e-mail ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem deve
ser intitulado da seguinte forma: Recurso da Taxa de Inscrição - Seleção 2022.1 - Nome do Candidato. Para
ser considerado, o recurso deve descrever claramente os itens que se requer a reavaliação.
3.4.1.1 - O resultado dos recursos para as dispensas da taxa de inscrição será divulgado no site
www.ufpe.br/ppgeq/ conforme cronograma do item 4.2.
3.4.1.2 - Em caso de indeferimento do recurso para dispensa da taxa de inscrição, o candidato terá até a data
do encerramento das inscrições para efetuar o pagamento da taxa e realizar a inscrição. Caso já tenha feito a
inscrição, deverá submeter uma nova inscrição com o comprovante incluso.
4 - Exame de Seleção e Admissão
O candidato somente poderá ingressar no PPGEQ-UFPE se for aprovado no processo seletivo.
4.1 - O concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do
Programa, composta por, no mínimo, 5 membros.
4.2 - A seleção para o curso de Mestrado e Doutorado seguirá o seguinte cronograma. Todos os horários
mencionados são referentes ao horário de Brasília.
Etapas do Concurso
Datas
Horários
Período de inscrições
08/11 a 23/11/2021
Até 23h55min
Solicitação de dispensa da taxa de inscrição
Até 14/11/2021
Até 23h55min
Resultado dos deferimentos dos pedidos de dispensa da
Até 16/11/2021
Até às 17h
taxa de inscrição
Recurso para os pedidos de dispensa da taxa de inscrição
17/11 a 18/11/2021
Até 23h55min
indeferidos
Resultado do recurso dos pedidos de dispensa da taxa de
Até 19/11/2021
Até às 17h
inscrição
Resultado da homologação das inscrições
Até 26/11/2021
Até às 17h
Recurso para resultado da homologação das inscrições
29/11 a 30/11/2021
Até 23h55min
Resultado final da homologação das inscrições
Até 01/12/2021
Até às 17h

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 173 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 56

04 DE NOVEMBRO DE 2021

30

Etapa única - Avaliação do curriculum vitae
Resultado da etapa única
Recurso para etapa única
Envio de material para avaliação da veracidade da
autodeclaração para candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)
Avaliação pela Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidentificação
Prazo recursal para Comissão Heteroidentificação
Resultado final
Pré-matrícula
Matrícula
Início das aulas

Até 15/12/2021
Até 15/12/2021
16/12 a 17/12/2021

―
Até às 17h
23h55min

18/12/2021 a
07/01/2022

23h55min

08/01/2022
―
21/01/2022
Até 24/01/2022
Até às 17h
25/01 a 26/01/2022
23h55min
Até 31/01/2022
Até às 17h
01/02 a 08/02/2022
Até 23h55min
Conforme calendário do SIGAA pós
Conforme definido pelo Programa após a
matrícula

4.3 - O processo de seleção se dará em etapa única pela análise e homologação da documentação entregue no
ato da inscrição, conforme itens 1 e 2, e avaliação do curriculum vitae com pontuação dos documentos
comprovados, conforme Anexo II (Mestrado) e Anexo III (Doutorado), de caráter classificatório.
4.4 - Curso de Mestrado (avaliação do curriculum vitae e formação acadêmica)
4.4.1 - Para ingresso no mestrado, exige-se uma pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos e que o candidato seja
classificado dentro do número de vagas ofertadas.
4.4.2 - Será levado em consideração somente o currículo organizado e numerado de acordo com a Tabela
de Pontuação para o Mestrado (Anexo II).
4.5 - Curso de Doutorado (avaliação do curriculum vitae)
4.5.1 - Para ingresso no doutorado, exige-se uma pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos e que o candidato seja
classificado dentro do número de vagas ofertadas.
4.5.2 - Será levado em consideração somente o Currículo organizado e numerado de acordo com a
Tabela de Pontuação para o Doutorado (Anexo III).
5 - Vagas e classificação
5.1 - São fixadas para este processo seletivo 30 (trinta) vagas, sendo 15 (quinze) vagas para o Curso de
Mestrado e 15 (quinze) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos aprovados
e classificados.
5.2 - Havendo desistência de candidato aprovado e classificado, será convocado o candidato aprovado e não
classificado seguinte, obedecendo a ordem de classificação, enquanto durar a validade deste processo seletivo.
5.3 - Em conformidade com a Resolução nº 17/2021-CEPE, do total de vagas de cada curso, será reservado
30% deste processo seletivo aos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), quilombolas, ciganos,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
a) no caso do Mestrado, são 10 (dez) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 5 (cinco) vagas
reservadas para candidatos do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um total de 15 (quinze) vagas;
b) no caso do Doutorado, são 10 (dez) vagas para ingresso universal (ampla concorrência) e 5 (cinco) vagas
reservadas para candidatos do sistema de Ações Afirmativas, perfazendo um total de 15 (quinze) vagas.
5.3.1 - Consideram-se pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais,
transgêneras e travestis) e com deficiência aquelas que se autodeclararem como tal (Anexo X) e que expressem
formalmente interesse em ocupar as vagas reservadas.
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a) Pessoas autodeclaradas negras, após o processo de seleção, passarão obrigatoriamente pela comissão de
heteroidentificação da UFPE utilizando, exclusivamente, o critério fenotípico para a aferição da condição
declarada pelo candidato.
5.4 - Os candidatos que optarem por vagas reservadas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e
às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.5 - Os candidatos aprovados que optarem por vaga reservada dentro do número de vagas oferecidas para
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5.6 - São disponibilizadas para os servidores ativos (docentes e técnicos da UFPE) duas vagas adicionais ao
número de vagas oferecidas para o Curso de Mestrado e duas vagas adicionais ao número de vagas oferecidas
para o Curso de Doutorado, em atendimento à Resolução nº 01/2011, do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CCEPE.
5.6.1 - Para fazer jus às vagas, os servidores deverão atender a todos os requisitos específicos para fins de
inscrição, assim como também deverão obter aprovação nos critérios avaliativos.
5.6.2 - Para fazer jus às vagas, os servidores deverão declarar no formulário online de inscrição que pretende
concorrer às vagas destinadas a servidor.
5.6.3 - Caso o número de servidores aprovados seja superior a dois, será respeitada a ordem de classificação.
Os excedentes irão concorrer às demais vagas destinadas à ampla concorrência, respeitando a ordem de
classificação.
5.7 - Os candidatos listados como aprovados no resultado final após recursos e remanejamentos no Processo
de Seleção poderão receber bolsa de estudos (conforme ordem de classificação), a depender da existência de
quotas livres pelo Programa (CAPES, CNPq), exceto aqueles candidatos que poderão ser diretamente
indicados pelo professor orientador, cujo projeto de pesquisa tenha sido contemplado com bolsas de fomento
na forma de Editais (FACEPE, CNPq ou outras).
5.7.1 - As Bolsas disponibilizadas, quando existentes, serão oferecidas aos alunos, atendendo aos critérios
fixados pela CAPES, UFPE e PPGEQ-UFPE, não estando garantida a concessão de bolsas a todos os
selecionados.
5.7.2 - A concessão da bolsa está condicionada à realização do curso, em tempo integral, não podendo o bolsista
manter vínculo empregatício durante tal realização, exceto aqueles casos previstos pela CAPES, quando o
vínculo é obtido após o início do recebimento da bolsa; devendo ainda, o acúmulo ser estabelecido por Termo
de Autorização com devida anuência do orientador e coordenador do curso.
6 - Resultado
6.1 - O resultado do Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado terá validade de 3 meses a
serem contados a partir da publicação no Boletim Oficial da UFPE do resultado final ou do resultado final
após os remanejamentos.
6.2 - O resultado do Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado será expresso por meio da
pontuação calculada pelas equações (1) e (4), respectivamente, obtida através da etapa da avaliação curricular.
6.2.1 - Os candidatos aprovados, em cada um dos cursos, com pontuação geral igual ou superior a 7,0 (sete),
serão classificados em ordem decrescente, sendo obedecido o número de vagas.
6.2.2 - Para o Mestrado, em caso de empate terá melhor classificação o candidato que obtiver maior pontuação
nas publicações, na seguinte ordem: PP, AI, AN, REI, REN, RI e RN. Persistindo o empate, será melhor
classificado o candidato com maior idade.
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6.2.3 - Para o Doutorado, em caso de empate terá melhor classificação o candidato que obtiver maior pontuação
nas publicações, de acordo com a seguinte ordem: PP, PAI, PAN, PREI, PREN, PLI. Persistindo o empate,
será melhor classificado o candidato com maior idade.
6.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no site
www.ufpe.br/ppgeq/.
7 - Recursos
7.1 - Dos resultados das análises de inscrição, dispensa da taxa de inscrição e do currículo caberá recurso, de
nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado, o qual deve ser apresentado à Comissão de Seleção.
7.1.1 - A interposição de quaisquer recursos previstos neste Edital dar-se-á através do preenchimento do
formulário constante no Anexo VII, respeitando os prazos constantes no item 4.2. Para que o recurso seja
considerado, o candidato deve informar precisamente os itens para reavaliação. O documento deve ser
digitalizado no formato PDF e enviado para o endereço eletrônico ppgeq@ufpe.br, cujo assunto da mensagem
deve ser intitulado da seguinte forma: Recurso – Nome da Etapa - Seleção 2022.1 - Nome do Candidato.
7.2 - O candidato pode solicitar vista dos respectivos espelhos de correção, em até 24h (vinte e quatro horas)
após divulgação de cada resultado, através de solicitação enviada para o endereço eletrônico ppgeq@ufpe.br,
cujo assunto da mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Vista do Espelho de Correção - Seleção
2022.1 - Nome do Candidato.
7.3 - As informações e documentos fornecidos pelo candidato no ato da inscrição não poderão ser alteradas
ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título, para ser apreciado/avaliado pela Comissão
Avaliadora.
7.4 - Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
8 - Pré-matrícula e matrícula
8.1 - Após a divulgação do resultado, dentro do período de pré-matrícula (ver cronograma do item 4.2), o
candidato classificado no quadro de vagas deverá assinar o Termo de Pré-Matrícula (Anexo VIII) e enviá-lo
ao PPGEQ-UFPE via e-mail (ppgeq@ufpe.br) manifestando interesse em efetuar a matrícula.
8.1.1 - O envio do Termo de Pré-Matrícula, via e-mail, deverá conter no campo “Assunto” o título “PréMatrícula - Seleção 2022.1 - Nome do Candidato”.
8.1.2 - O arquivo que trata o item anterior deve ser enviado no formato PDF e intitulado: “Termo Pré-Matrícula
- Seleção 2022.1 - Nome do Candidato.pdf”.
8.2 - O candidato que não efetuar a pré-matrícula no prazo estabelecido (ver cronograma do item 4.2), será
automaticamente desclassificado e a vaga será disponibilizada ao próximo candidato aprovado, conforme a
ordem de classificação.
8.3 - Caso o candidato efetue a pré-matrícula e não efetue a matrícula, ou no caso de desistência de aluno na
fase de pré-matrícula, o próximo candidato da lista de classificados será convocado por e-mail, tendo o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação de interesse em resposta no e-mail enviado pela coordenação
do PPGEQ-UFPE via e-mail ppgeq@ufpe.br.
8.3.1 - Caso o candidato efetue a pré-matrícula, mas por qualquer motivo desista de realizar a matrícula, deverá
comunicar a desistência à vaga à coordenação do PPGEQ-UFPE, em até 3 dias antes do período da matrícula
para possibilitar a convocação do próximo candidato aprovado e não classificado dentro do número de vagas,
conforme a ordem de classificação.
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8.3.2 - Será publicado o quadro de remanejados no site do PPGEQ-UFPE (www.ufpe.br/ppgeq) e o candidato
habilitado ao remanejamento será convocado por e-mail, devendo manifestar o interesse à vaga conforme os
requisitos para pré-matrícula e/ou matrícula constantes no item 8 deste edital.
8.3.2.1 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a convocação ao remanejamento. O PPGEQUFPE não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail ou a não manifestação à vaga dentro do prazo
estabelecido.
8.4 - A matrícula dar-se-á nas datas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg) e sua realização
dar-se-á via módulo Stricto Sensu do SIGAA (sistema de procedimentos acadêmicos).
8.4.1 - As orientações para a realização da matrícula serão enviadas para o e-mail do candidato que tenha
realizado a pré-matrícula, em até cinco dias antes do início da matrícula, de acordo com o calendário da PróReitoria de Pós-Graduação (Propg).
8.4.2 - Conforme é previsto neste Edital, o candidato que participar da seleção com “declaração de provável
concluinte”, se aprovado dentro do número de vagas, deverá entregar o documento de conclusão do curso de
nível anterior até o período de pré-matrícula. Sem este documento, o SIGAA não será liberado para matrícula
do aprovado ou poderá ter sua matrícula cancelada.
8.4.2.1 - O documento que comprova a conclusão do curso deverá ser entregue na secretaria do PPGEQ-UFPE
(caso o atendimento presencial tenha sido restabelecido) ou enviado para o e-mail ppgeq@ufpe.br, cujo assunto
da mensagem deve ser intitulado da seguinte forma: Comprovante de Conclusão - Seleção 2022.1 - Nome do
Candidato.
8.4.3 - Sem a matrícula, o candidato aprovado não poderá participar das atividades acadêmicas, sendo
considerado desistente.
8.5 - O aluno deverá assinar a Declaração de Conhecimento do Regimento e Normas do PPGEQ-UFPE (Anexo
IX) e enviá-la ao PPGEQ-UFPE via e-mail.
8.5.1 - A declaração deverá ser enviada até a data da efetivação da matrícula. A matrícula será confirmada no
SIGAA somente após o recebimento da declaração.
8.5.2 - A declaração deverá ser enviada como anexo via e-mail (ppgeq@ufpe.br), com o campo “Assunto”
nomeado “Declaração de Conhecimento - Seleção 2022.1 - Nome do Aluno”.
8.5.3 - O arquivo que trata o item anterior deve ser enviado no formato PDF e intitulado “Declaração de
Conhecimento - Seleção 2022.1 - Nome do Aluno.pdf”.
8.6 - Os alunos aprovados que realizarem a matrícula no PPGEQ-UFPE admitem estar cientes da possibilidade
de cursar as disciplinas remotamente e declaram, com o ato da inscrição, que tem condições técnicas para
acompanhar as atividades remotas na forma de Estudos Continuados Emergenciais enquanto perdurarem as
diretrizes para realização das atividades acadêmicas no contexto das medidas preventivas à COVID-19.
9 - Disposições gerais
9.1 - As avaliações e pontuações atribuídas aos candidatos, no Exame de Seleção, serão fundamentadas pelos
membros da Comissão de Seleção e Admissão que efetuarem a avaliação.
9.2 - O descumprimento de quaisquer das exigências contidas neste Edital, bem como a ausência de
documentação, incorrerá no indeferimento da inscrição do candidato.
9.3 - Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições com documentação enviada de forma fracionada ou fora
das demais exigências. Sendo este o caso, a inscrição será indeferida pela Comissão.
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9.4 - No caso de inscrição efetuada de modo incompleto ou incorreto poderá o candidato, dentro do prazo
previsto (conforme item 4.2), efetuar uma nova inscrição. Havendo nova inscrição, será considerada a inscrição
mais recente.
9.5 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital e ao
cumprimento de 40 (quarenta) horas dedicadas ao curso, comprovada através de declaração (Anexo V);
9.6 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 26 de outubro de 2021.
Prof. Luiz Stragevitch
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – UFPE
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ANEXO II. Modelo para organização das documentações e Tabela de pontuação do curriculum vitae para o
curso de mestrado.
ANEXO III. Modelo para organização das documentações e Tabela de pontuação do curriculum vitae para o
curso de doutorado.
ANEXO IV. Declaração de autenticidade e de veracidade da documentação apresentada.
ANEXO V. Declaração de disponibilidade/dedicação ao Curso.
ANEXO VI. Requerimento de solicitação de dispensa da taxa de inscrição.
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ANEXO IX. Declaração de conhecimento do Regimento e Normas do PPGEQ-UFPE
ANEXO X – Termo de autodeclaração para candidatos às vagas de ações afirmativas

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

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

2.5

Cursos não avaliados pelo ENADE terão índice E = 2,0 se forem de
Engenharia Química (público ou privado). Os demais cursos não avaliados
terão índice E = 1,0
Z: índice atribuído ao tipo curso:
- se curso de Engenharia Química, Química Industrial e Engenharia de
Alimentos: Z = 1,0
- se outros cursos: Z = 0,5
NS: Número de semestres decorridos para a conclusão do curso de graduação
de origem pelo candidato
▪ Candidatos oriundos de cursos de dez semestres
▪ Candidatos oriundos de cursos de oito semestres

Conforme Equação (1)

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

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

Pontuação
0,7 para cada
semestre

0,35 para cada
semestre

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

4.1

4.2

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

Pontuação

Pontuação
máxima

Peso 0,5 ×
número de
disciplinas

1,0

Conforme
avaliação de
equivalência

1,0

5 – ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DO CANDIDATO (Pub) (Pontuação máxima não se aplica):
O índice de publicações (Pub) do candidato, será calculado pela equação (2):
Nº
Item
Pontuação
PP: número de publicações aceitas ou publicadas em periódicos Qualis/CAPES Engenharias II vigente.
Periódicos indexados não cadastrados no sistema Qualis serão classificados pela Comissão, de acordo
5.1
com o fator de impacto publicado pelo Journal Citation Reports - JCR (Clarivate Analytics), levando
em conta os critérios da área das Engenharias II da CAPES para definição da classificação Qualis.
Documento comprobatório: 1ª página do artigo ou artigo completo
5.1.1
Peso 1,0 × número de publicações
• Peso: A1 = 1,0
5.1.2
Peso 0,9 × número de publicações
• Peso: A2 = 0,9
5.1.3
Peso 0,8 × número de publicações
• Peso: B1 = 0,8
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Peso 0,6 × número de publicações
• Peso: B2 = 0,6
Peso 0,5 × número de publicações
• Peso: B3 = 0,5
Peso 0,2 × número de publicações
• Peso: B4 = 0,2
Peso 0,1 × número de publicações
• Peso: B5 = 0,1
Equivalência de pontuação para patentes com concessão na área de Engenharia Química ou
afins
5.2
Documento comprobatório: certificado de concessão ou consulta na plataforma do INPI. Não serão
consideradas patentes apenas depositadas nem patentes apenas publicadas
• Primeiro inventor em patente internacional: corresponde
5.2.1
Peso 1,0 × número de patentes
a um artigo A1
• Participante em patente internacional: corresponde a um
5.2.2
Peso 0,9 × número de patentes
artigo A2
• Primeiro inventor em patente nacional: corresponde a um
5.2.3
Peso 0,8 × número de patentes
artigo B1
• Participante em patente nacional: corresponde a um
5.2.4
Peso 0,6 × número de patentes
artigo B2
LI: autoria e coautoria em livros e capítulos de livros na área da Engenharia Química ou áreas afins
5.3
Documento comprobatório: cópia dos pré-textos do livro e, no caso de capítulo, também da 1ª página
do capítulo. Capítulos de livros provenientes de trabalhos de congressos NÃO serão computados.
• Livro publicado por editora reconhecida de circulação
5.3.1
1,0 por publicação
internacional.
• Livro publicado por editora reconhecida de circulação
5.3.2
0,8 por publicação
nacional
• Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
5.3.3
0,75 por publicação
circulação internacional.
• Capítulo de livro publicado por editora reconhecida de
5.3.4
0,5 por publicação
circulação nacional.
Publicações em anais de evento
5.4
Documento comprobatório: cópia da publicação e do certificado de apresentação no evento
AI: número de publicações completas* em anais de eventos
5.4.1
1,0 por publicação
internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
AN: número de publicações completas* em anais de eventos
5.4.2
1,0 por publicação
nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
REI: número de publicações em resumo expandido** em anais de
5.4.3 eventos internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas
1,0 por publicação
afins.
REN: número de publicações em resumo expandido** em anais
5.4.4 de eventos nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas
1,0 por publicação
afins
RI: número de publicações em resumo em anais de eventos
5.4.5
1,0 por publicação
internacionais# na área da Engenharia Química ou áreas afins.
RN: número de publicações em resumo em anais de eventos
5.4.6
1,0 por publicação
nacionais## na área da Engenharia Química ou áreas afins.
*
Publicação completa: número de páginas maior ou igual a 4 (quatro).
**
Resumo expandido: número de páginas maior ou igual a 2 (dois) e menor do que 4 (quatro).
#
Evento internacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes países, salvo exceções como o Rio
Oil & Gas e outros a critério da Comissão de Seleção. Congressos locais realizados em outros países não serão
considerados.
##
Evento nacional: aquele cujas edições forem realizadas em diferentes unidades e em diferentes regiões da
Federação. Congressos locais e regionais não serão considerados.
Obs. 1: Trabalho em congresso também publicado na íntegra como artigo será contabilizado apenas uma vez.
Obs. 2: Devido à pandemia de covid19, serão contabilizados os trabalhos aceitos em congresso que seriam
realizados no ano 2020 e que foram adiados, mediante comprovante de pagamento/inscrição no evento.
Obs. 3: Trabalho no Congresso Brasileiro de Química (CBQ) será considerado como resumo expandido.
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
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6 – OUTRAS ATIVIDADES (EP) (Pontuação máxima 2,0):
Os documentos comprobatórios devem conter o período, local, função e atividades desenvolvidas na área de
engenharia química ou afins
Pontuação
Item Item
Pontuação
máxima
Experiência profissional na indústria.
Documento comprobatório: cópia das páginas da carteira
6.1
0,25 por semestre
1,5
profissional com descrição da função e período, desde que em
data posterior à data da formação de nível superior
Empresa Júnior
6.2
Documento comprobatório: declaração informando a função e 0,25 por semestre
1,0
o período
Mobilidade no exterior
6.3
0,25 por semestre
0,5
Documento comprobatório: declaração e/ou histórico escolar
Curso de especialização (360h)
Documento comprobatório: declaração de cursos com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas em Engenharia
Química, Química Industrial, Química (Bacharelado),
Engenharia de Alimentos, Ciência e Tecnologia dos
6.4
Alimentos, Engenharia de Petróleo, Química de Petróleo,
1,0 por curso
Engenharia Ambiental, Engenharia dos Materiais, Ciências
dos Materiais, voltados para aplicações ou que tenham
fundamentos na Engenharia Química. Não serão computados
cursos com carga horária inferior a 360 horas-aula e não será
considerada a soma de carga horária de cursos.
Atividade de extensão
Documento comprobatório: declaração da instituição de
6.5
fomento no caso de bolsa de extensão ou declaração da Pró- 0,25 por semestre
1,0
Reitoria de Extensão ou equivalente no caso de outra atividade
de extensão
Premiações - Láurea e melhor trabalho em congresso nacional
6.6
ou internacional
0,25 por prêmio
1,0
Documento comprobatório: cópia da premiação
7 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INGLÊS (ING) (Pontuação máxima 2,0):
Nº
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Item

Pontuação

Pontuação
máxima

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

8 – FATOR DE REDUÇÃO (R):
Nº
Item
Valor do R
R: fator de redução caso o candidato já tenha realizado um curso de Pós-Graduação stricto-sensu
(mestrado) e não tenha concluído o mesmo
Documento comprobatório: histórico escolar
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8.1
8.2

•
•

Caso o candidato tenha concluído o curso ou não tenha feito nenhum
mestrado.
Caso o candidato já tenha se inscrito em um curso de mestrado e não tenha
concluído.

1,0
0,7

O critério utilizado na classificação dos candidatos ao curso de Mestrado baseia-se na pontuação obtida pela
Equação (1):
Pontuação = [(N – 1) × D / 10 + E × Z + Tg + FC + DC + Pub + EP + ING] × R / 2

(1)

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

(2)

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

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

Pontuação
Conforme
Equação (3)
Conforme
Equação (3)

3 – ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DO CANDIDATO (Pontuação máxima não se aplica):
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Nº

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

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

Item

4.1

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

Pontuação

Pontuação
máxima

0,5 para cada
orientação

2,0

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

6.5

6.6

Participação em bancas examinadoras de TCC ou estágio
curricular/supervisionado
0,1 por banca
Documento comprobatório: declaração da coordenação do
curso
Orientação de TCC e de estágio curricular/supervisionado
Documento comprobatório: declaração da coordenação do 0,25 por orientação
curso
Atividade de extensão com período de vigência após a
conclusão da graduação
Documento comprobatório: declaração da instituição de
0,25 por semestre
fomento no caso de bolsa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial ou declaração da Pró-Reitoria de Extensão ou
equivalente no caso de outra atividade de extensão

0,5

0,5

1,0

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

Item

Pontuação

Pontuação
máxima

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

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

(3)

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

_______________________________________________________,

portador

do

RG

nº

_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________, inscrito no
Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2022.1, para preenchimento de vaga no curso de
Mestrado/Doutorado, declaro, sob as penas da Lei, que a documentação e informações que apresento para fins
de comprovação são integralmente verídicas.
Recife, ___ de _________________ de 20__.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE/DEDICAÇÃO AO CURSO
Eu,

_______________________________________________________,

portador

do

RG

nº

_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________, inscrito no
Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2022.1, para preenchimento de vaga no curso de
Mestrado/Doutorado, declaro que irei dedicar 40 horas semanais ao curso ______________________, no
período matutino e vespertino.
Recife, ___ de _________________ de 20____.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Eu, ____________________________________________________________(nome completo), CPF nº
______.______.______-____, RG nº ________________, Órgão Expedidor nº ___________, residente na
Rua/Av./Praça _____________________________________________________________, nº _________,
Complemento __________________________, na cidade de __________________________, Estado de
______, solicito a dispensa de pagamento da taxa de inscrição para Processo Seletivo no curso de
____________________, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, no 1º semestre de 2022,
pelas razões a seguir expostas:
RAZÕES DO REQUERIMENTO

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas
as exigências especificadas no Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de dispensa da taxa
de inscrição.
Nestes termos, pede deferimento.
Recife, _____ de __________________ de 20___.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal
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ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA RECURSO
Apresentação de recurso para qual etapa: 1. (
3. (

) Dispensa da taxa de Inscrição 2. (
) Currículo

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

) Inscrição

CPF:
__________________________

E-mail(s)

Telefones:
Fixo: (___)__________________________

|Celular: (___)________________________________________

RAZÕES DO RECURSO

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

Data:

Assinatura do(a) servidor(a):
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ANEXO VIII
TERMO DE PRÉ-MATRÍCULA
Eu, _______________________________________________________, portador do RG nº
_________________, expedido por _____________, e do CPF nº ______________________,
aprovado/classificado no processo seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2022.1, publicado no B.O. UFPE,
para preenchimento de vaga no curso de Mestrado/Doutorado, manifesto o interesse em efetuar matrícula, via
SIGAA, no curso________________________, no período matutino e vespertino, conforme calendário de
matrícula divulgado pela PROPG.
Recife, ___ de _________________ de 20__.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)/Responsável Legal

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

Eu,_______________________________________________,
portador(a)
do
CPF
nº
_________________________, e do RG nº ____________________, expedido por _______/____, aluno(a)
regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFPE, no nível
______________________, ingresso no Processo Seletivo regido pelo Edital UFPE/PPGEQ/2022.1, declaro
ter conhecimento do REGIMENTO INTERNO e NORMAS em vigência do Programa e estar ciente das
obrigações e responsabilidades inerentes à qualidade de aluno, comprometendo-me a respeitá-las e cumpri-las.
Recife, ______ de ____________________ de 20_____.
________________________________________
Assinatura do Aluno
ANEXO X
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS A VAGAS
DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Eu, ____________________________________________________________, CPF Nº ________________,
portador(a) do RG Nº ______________________, declaro, para os devidos fins, atender ao Edital Nº
__________________ do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de
Pernambuco, no que se refere à reserva de vagas para candidatos(as) autodeclarados negros/as (pretos/as ou
pardos/as), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
Declaro-me ____________________________ e estou ciente de que, se for detectada falsidade desta
declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério
da Educação (MEC) no 18 de 11 de outubro de 2012, em seu artigo 9º, que dispõe sobre implementação das
reservas de vagas em Instituições Federais de Ensino de que tratam a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
e o Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se “a prestação de informação falsa pelo estudante,
apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa,
ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.
Recife, ______ de ____________________ de 20_____.
________________________________________
Assinatura conforme documento de identificação
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PORTARIA Nº 02/2021-PROAES/UFPE, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

EMENTA: Estabelece normas e critérios para
a concessão do Auxílio Creche aos estudantes
bolsistas da Assistência Estudantil nos três
campi da UFPE.

O PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições regimentais e estatutárias que
lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, da Presidência da
República, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil PNAES.
CONSIDERANDO
a Resolução nº 15/2019 do CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE, que regulamenta a Política de Assistência
Estudantil da Universidade Federal de Pernambuco, em seus Artigos 5°, Inciso VIII e
19, Inciso III.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Auxílio Creche para
estudantes bolsistas da Assistência Estudantil da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), nos três campi – Centro Acadêmico do Agreste (CAA), Centro Acadêmico de
Vitória (CAV) e Campus Reitor Joaquim Amazonas Recife.

RESOLVE:
Art. 1° O Auxílio Creche para estudantes bolsistas da Assistência Estudantil tem por
fundamento os objetivos da Política de Assistência Estudantil no âmbito da UFPE, a
saber, ampliar as condições de permanência e de conclusão de curso dos(as) estudantes
de graduação presencial na educação superior pública federal.
Art. 2° Por Auxílio Creche entenda-se o Auxílio financeiro, no valor de R$350,00
(trezentos e cinquenta reais) integrado ao benefício de Bolsa-Nível, oferecido a
estudantes que têm filho(s) na faixa etária de 0 (zero) até 3 (três) anos e 11 meses de
idade.
Art. 3° São critérios para concessão e recebimento do Auxílio Creche:
I. Disponibilidade de recursos financeiros;
II. Ser estudante bolsista da Assistência Estudantil da PROAES/UFPE;
III. Ter filho(s) na idade de 0 (Zero) até três (03) anos e 11 meses, devidamente
comprovado;
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IV. Avaliação e autorização do Setor de Serviço Social da Assistência Estudantil nos
três campi da UFPE.
§ 1° O(A) estudante que fizer jus ao recebimento do Auxílio Creche receberá um valor
fixo de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao auxílio, independente do
número de filhos.
§ 2° Na situação em que houver indisponibilidade de recursos financeiros, os(as)
estudantes que estejam dentro dos critérios para recebimento do Auxílio Creche irão
compor uma lista de espera e ingressarão no benefício, por ordem de solicitação, à
medida que houver recurso disponível, desde que o(a) filho(a) ainda esteja dentro da
faixa etária.
§ 3° Os recursos disponíveis para a concessão do Auxílio Creche serão distribuídos
entre os 03 (três) campi, sendo um total de 67 vagas.
Parágrafo Único: Os(as) estudantes que já são beneficiários(as) do Auxílio Creche
estão incluídos dentro deste quantitativo de 67 vagas, de forma que as vagas a serem
preenchidas são as vagas que atualmente estão ociosas.
Art. 4° A solicitação do Auxílio Creche deve ser feita, EXCLUSIVAMENTE, por
meio de formulário eletrônico disponibilizado em Edital próprio, que deve ser
preenchido pelo(a) estudante e onde deverá ser anexada a Certidão de Nascimento do(s)
filho(s) menor(es) de 3 (três) anos e 11 meses ou documento que comprove
responsabilidade legal sobre a criança.
Art. 5° A solicitação será avaliada pelo Setor de Serviço Social da Assistência
Estudantil nos três campi, que irá comunicar a DAE a respeito do deferimento ou
indeferimento da solicitação do(a) estudante, a partir da análise da documentação
anexada ao processo.
I- Após deferimento da solicitação por parte do Serviço Social, havendo disponibilidade
de recursos financeiros, a inclusão do(a) estudante no Auxílio será efetivada mediante
Ofício Eletrônico encaminhado pela DAE para a Coordenação Administrativa e
Financeira da PROAES e o(a) estudante será comunicado(a) através do e-mail
institucional.
Art. 6° O(A) estudante deixará de receber o Auxílio Creche nas seguintes situações:
I. Se for excluído(a) das bolsas de Assistência estudantil por qualquer motivo
(desempenho acadêmico, tempo de conclusão de curso, indeferimento em mudança de
curso, recadastramento etc., de acordo com o que prevê a Resolução nº 15/2019);
II. Ter integralizado o curso, realizado trancamento de semestre ou matrícula vínculo
(de acordo com o que prevê a Resolução nº 15/2019);
III. Quando a criança ultrapassar a idade limite de 3 (três) anos e 11 meses.
§1° Só será permitido um único ingresso no auxílio creche por estudante, não sendo
permitido reingresso nos casos de exclusão previsto nos incisos I a III do Art. 6°.
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§ 2° Nos casos em que ambos os pais forem estudantes bolsistas da PROAES, apenas
um deles poderá receber o Auxílio Creche.
Art. 7º Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Assistência Estudantil da
PROAES.
Art 8º - Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação.

PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS DA
FEDERAL DE PERNAMBUCO, em 07 de outubro de 2021.

UNIVERSIDADE

Prof. FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO
Pró-Reitor para Assuntos Estudantis
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PORTARIA Nº 13, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:
Designar os membros abaixo para compor a COMISSÃO EXAMINADORA DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO aberta pelo Edital nº 32, de 08 de outubro de 2021,
publicado no D.O.U. nº 193, de 13 de outubro de 2021, para a área de CIRURGIA-SUBÁREA: CIRURGIA
GERAL/CIRURGIA DE EMERGÊNCIA/ÁREA ACADÊMICA DE CIRURGIA do CENTRO DE
CIÊNCIAS MÉDICAS.
Titulares: Prof. Tércio Souto Bacelar (Presidente)
Prof. Thales Paulo Batista
Prof. Múcio Vaz
Suplentes: Prof. José Luiz de Figueiredo
Profª. Virgínia Laura Torres
Profª.Mariana Leal de Carvalho Gouveia
LUIZ ALBERTO REIS MATTOS JR.
Diretor do Centro de Ciências Médicas
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PORTARIA Nº 14, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:
Designar os membros abaixo para compor a COMISSÃO EXAMINADORA DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO aberta pelo Edital nº 32, de 08 de outubro de 2021,
publicado no D.O.U. nº 193, de 13 de outubro de 2021, para a área de CIRURGIA-SUBÁREA:
ANESTESIOLOGIA/ÁREA ACADÊMICA DE CIRURGIA do CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS.
Titulares: Prof. Esdras Marques Lins (Presidente)
Prof. Fernando Antônio Menezes da Silva
Prof. Márcio Zisman
Suplentes: Prof. José Luiz de Figueiredo
Prof. Fábio de Oliveira Vilar
Prof. Thales Paulo Batista
LUIZ ALBERTO REIS MATTOS JR.
Diretor do Centro de Ciências Médicas
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PORTARIA Nº 15, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:
Designar os membros abaixo para compor a COMISSÃO EXAMINADORA DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO aberta pelo Edital nº 32, de 08 de outubro de 2021,
publicado no D.O.U. nº 193, de 13 de outubro de 2021, para a área de CIRURGIA-SUBÁREA: CIRURGIA
VASCULAR/ÁREA ACADÊMICA DE CIRURGIA do CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS.
Titulares: Prof. Esdras Marques Lins (Presidente)
Prof. Thomé Décio Pinheiro Júnior
Profª. Fernanda Appolonio Rocha
Suplentes: Prof. Fábio de Oliveira Vilar
Profª. Ângela Figueiredo
Profª. Nadia Duarte
LUIZ ALBERTO REIS MATTOS JR.
Diretor do Centro de Ciências Médicas
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PORTARIA N.º 19/2021-DCI, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA DE
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Designar os professores abaixo relacionados para compor a Comissão Examinadora da Seleção
Simplificada para Professor Substituto na área de Organização e Tratamento da Informação, regida pelo
Edital nº 32/2021, de 08/10/2021, publicado no DOU nº 193, de 13/10/2021:

MEMBROS TITULARES:
 Fabio Assis Pinho (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)
 Thais Helen do Nascimento Santos (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)
 Vildeane da Rocha Borba (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)

MEMBROS SUPLENTES:
 Márcia Ivo Braz (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)
 Maurício Rocha de Carvalho (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)
 Natanael Vitor Sobral (Departamento de Ciência da Informação/UFPE)

Prof. Antonio de Souza Silva Júnior
Chefe do Departamento de Ciência da Informação

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 173 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 56

04 DE NOVEMBRO DE 2021

54

PORTARIA Nº 004/2021 - DMINS/CTG,, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DE COLEGIADO DE CURSO
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS, DO CENTRO DE
TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias.
RESOLVE:
DESIGNAR, os professores abaixo relacionados para compor, como Membros Internos, o
Colegiado Pleno do Departamento de Engenharia de Minas, do Centro de Centro de Tecnologia e
Geociências da UFPE. O prazo de mandato para esta designação será por 02 (dois) anos contados a partir de
18 de agosto 2020.
PROFESSORES
ROBSON RIBEIRO LIMA (Presidente do Colegiado)
JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (Membro Sustituto)
ARTUR ANGELO ALCANTARA DE ASSIS (Membro)
AUREO OCTAVIO DEL-VECCHIO MACHADO (Membro)
AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA (Membro)
CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAÚJO (Membro)
CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA (Membro)
JÚLIO CESAR DE SOUZA (Membro)
MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS BARROS (Membro)
MARINÉSIO PINHEIRO LIMA (Membro)
PEDRO LUIZ GUZZO (Membro)
REPRESENTANTE ESTUDANTIL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS
VINÍCIUS DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA (Membro)
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
LUCIANO JOSÉ BASTOS COELHO DA SILVA (Membro)
PROF. ROBSON RIBEIRO LIMA
Chefe do Departamento de Engenharia de Minas
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PORTARIA Nº 003/2021 - DMINS/CTG, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÃO SETORIAL - ESTÁGIO PROBATÓRIO

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS, DO CENTRO DE
TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso
das atribuições legais e estatutárias.
RESOLVE:
DESIGNAR os docentes abaixo relacionados para compor, como Membros Internos, A
Comissão Setorial de Avaliação de Desempenho – Estágio Probatório do Professor CARLOS EDUARDO
DA SILVA ARAÚJO, matrícula Siape 3731764, a partir de 21 de outubro de 2021. De conformidade com a
Portaria Normativa nº 06, de 09 de Maio de 2006.
PROF. ROBSON RIBEIRO LIMA (Presidente da Comissão Setorial)
PROF. ARTUR ANGELOALCANTÂRADE ASSIS (Coordenador do Curso de Graduação)
PROF. JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (Membro da Comissão Setorial)
LUCIANO JOSÉ BASTOS COELHO DA SILVA (Secretário Administrativo)
Processo nº 23076.090556/2021-34

PROF. ROBSON RIBEIRO LIMA
Chefe do Departamento de Engenharia de Minas
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