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PORTARIANº88/2021-DLC/PROGEST,DE12DENOVEMBRODE2021. 

DESIGNAÇÃOCOLETIVA 

ADIRETORADELICITAÇÕESECONTRATOSDAUNIVERSIDADEFEDERALDEPERNAMBUCO,
nousodesuasatribuiçõesconferidaspelaPortarianº3.938,de26desetembrode2018. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo indicados para compor a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato nº
052/2019, celebrado entreaUFPEeaMULTCOMCONSTRUTORAEIRELI,cujoobjetoéacontratação
deempresapararealizaçãodosserviçosdemanutençãodascalçadas,dascoberturasepinturadeparedese
tetoserecuperaçãoestruturalnoCampusRecife,comeventuaisserviçosdedemolição,instalação,adaptação
e manutenção debensimóveis(comfornecimentodepeças,equipamentos,ferramentas,materialemãode
obra)paraatenderàsnecessidadesdaUFPE. 

NOME 
SIAPE 
FUNÇÃO 
RICARDOJOSÉCORREIANEVES 
1962217 GESTORDOCONTRATO 
LEONARDOLUIZINESDEFRANCA
CAVALCANTI 
2790429 GESTORSUBSTITUTODOCONTRATO
LEANDROLIMACARNEIRODOSSANTOS 
1731067 FISCALDOCONTRATO 
DARMENERUBEMDEMACEDO 
1637633 FISCALDOCONTRATO 
ROSENILDOMUNIZDASILVA 
1134465 FISCALDOCONTRATO 
ALTERSILVEIRADEAQUINOSILVA 
1641025 FISCALSUBSTITUTODOCONTRATO 
REGINALDODIASALVESDASILVAJUNIOR  1764308 FISCALSUBSTITUTODOCONTRATO 

(Processonº23076.100734/2021-29) 

MARILIABATISTADELIMAPEQUENO 
DiretoradeLicitaçõeseContratos 
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PORTARIA N.º 4411, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para composição da Comissão de
levantamento e apresentação do Inventário Anual de 2021, dos BENS DE CONSUMO existentes no
almoxarifado da Superintendência de Infraestrutura da UFPE - UG: 153095:
JOSÉ PAES XAVIER JÚNIOR, SIAPE n.º 1676960;
PAULO HENRIQUE GOMES ALVES, SIAPE n.º 3169235
EDGLEICY MARIA SILVA DE LIMA, SIAPE n.º 2175397
Processo n.º 23076.099082/2021-13
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

PORTARIA N.º 4412, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
DESIGNAÇÃO COLETIVA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para composição da Comissão para
levantar e apresentar o Inventário Anual de 2021, dos BENS IMÓVEIS da UFPE:
MARINA DE SANTANA CAPANO - SIAPE: 3122359 - Presidente
ALEXSSANDRA SILVA SOUZA – SIAPE: 1138431
HADASSA BRUNO MEDEIROS DE LIMA - SIAPE: 3207370
MARIANE PESSOA BARBOSA DE ALMEIDA - SIAPE: 2134929
Processo n.º 23076.099051/2021-74
ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE – PPGBAS
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(aprovado em reunião do colegiado em 12 de novembro de 2021)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde do Centro de
Biociências torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço
eletrônico http://www.ufpe.br/ppgbas, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo
2022 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, Cursos de
Mestrado e Doutorado:
1 – Inscrição:
1.1- Para o Curso de Mestrado exige-se graduação reconhecida pelo MEC, compatível com as áreas de
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ou aquelas que façam interface com essas áreas; para o Curso
de Doutorado, Mestrado compatível com as áreas de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ou
aquelas que façam interface com essas áreas, realizadas em instituições reconhecidas pela
CAPES/MEC.

1.2 - A inscrição se realizará por meio de Formulário Eletrônico disponibilizado na página do Programa
de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde (PPGBAS) da Universidade Federal de Pernambuco,
no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/ppgbas, até o dia 06/12/2021.
1.3 - São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de
inscrição, as informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão
ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.3.1 - Informações imprecisas ou erradas no currículo podem levar a não contabilização dos
pontos. A não apresentação da documentação de comprovação obrigatória terá como consequência a
eliminação do candidato.

2– Documentação para a inscrição:
2.1- Documentação exigível para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
2.1.1 - É obrigatório o completo preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na
página do PPGBAS (www.ufpe.br/ppgbas), bem como o envio dos seguintes documentos pessoais, nos
campos pertinentes do próprio formulário:
a) No caso de candidato brasileiro, cópia digitalizada do RG (frente e verso) ou Carteira Nacional de
Habilitação, comprovante do CPF e Certificado de Quitação Eleitoral (emitido em
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).
NÃO
serão
aceitos
comprovantes de votação eleitoral;
b) no caso de candidato estrangeiro, cópia digitalizada do passaporte;
c) 01 (uma) foto, recente (no mínimo dos últimos seis meses);
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo
I), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Para Mestrado: cópia digitalizada de Diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso
de Graduação reconhecido pelo MEC, ou declaração de estar cursando graduação, no caso de inscrição
condicionada (devendo, no momento da matrícula, apresentar comprovante de conclusão do Curso de
Graduação); cópia digitalizada do histórico escolar do Curso de Graduação;
Para Doutorado: Cópia digitalizada do Diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do
Curso de Mestrado reconhecido pela CAPES/MEC, ou declaração com previsão da data de defesa de
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dissertação, fornecido pela coordenação do curso, no caso de inscrição condicionada; cópia
digitalizada do histórico escolar do Curso de mestrado;
f) Curriculum Vitae (comprovado e numerado conforme modelo disponibilizado no site do Programa).
2.2 - Terá direito à isenção de taxa de inscrição, o aluno regularmente matriculado na UFPE, que
comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado; e servidores ativos e inativos da UFPE
(técnico-administrativos e docentes) e professor substituto, conforme Resolução 03/2016 do Conselho de
Administração da UFPE, sendo necessário anexar documento comprobatório em campo específico do
Formulário Eletrônico de Inscrição (ex.: declaração de matrícula regular ativa, crachá, contracheque
recente, declaração de contratação temporária, etc.).
2.3 - O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da
taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo
III), devendo marcar a opção em campo específico no Formulário Eletrônico de Inscrição, e anexar o
respectivo requerimento.
2.3.1 - 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;
2.3.2 - 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 recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado
à Coordenação do Programa.
2.4 - Além dos documentos indicados no Item 2.1.1, os candidatos ao Curso de Mestrado habilitados
para segunda etapa deverão instruir o Formulário Eletrônico de Inscrição com o seguinte documento de
apresentação obrigatória (se não apresentados levam automaticamente à eliminação do candidato):
- Pré-projeto (até cinco páginas) na forma eletrônica - (PDF), que deverá ser anexado em campo
específico do formulário de inscrição. Este pré-projeto terá que contemplar um dos temas indicados
neste Edital, conforme quadro de vagas do Anexo II, podendo o candidato ser desclassificado, caso
o pré-projeto apresente tema diferente daquele selecionado no momento da inscrição.
2.5 - Além dos documentos indicados em 2.1.1, os candidatos ao Curso de Doutorado habilitados para
segunda etapa deverão instruir o Formulário Eletrônico de Inscrição com o seguinte documento de
apresentação obrigatória (se não apresentados levam automaticamente à eliminação do candidato):
- Pré-Projeto (cinco a dez páginas) na forma eletrônica - (PDF), que deverá ser anexado em
campo específico do formulário de inscrição. Este pré-projeto terá que contemplar um dos temas
indicados neste Edital, conforme quadro de vagas do Anexo II, podendo o candidato ser
desclassificado, caso o pré-projeto apresente tema diferente daquele selecionado no momento
da inscrição.
2.6 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação, e
à seleção de doutorado, de concluintes de curso de mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, fazse necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de declaração de provável
concluinte ou declaração de aluno regular matriculado, com prazo previsto para conclusão do curso,
emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que
tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado, até a data de realização da matrícula.
2.7 - A Média do Histórico Escolar da Graduação ou Mestrado que não for apresentada na escala de 0 a
10 será convertida para a respectiva escala pela Comissão de Seleção e Admissão. A Média do Histórico
Escolar da Graduação ou Mestrado que for apresentada através de conceito ou classe será transformada
em nota na escala de 0 a 10 pela Comissão de Seleção e Admissão (por exemplo, como a seguir: A=10;
B= 8,5; C=7; D=5; conceitos com valores diferentes dos mencionados serão analisados pela comissão).
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2.8 - No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no
país onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da
Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não
é necessária nenhuma autenticação.
3 - Exames de Seleção e Admissão
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão, composta por 05 (cinco) membros,
designada pelo Colegiado do Programa;
3.1 - A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas da Seleção de Doutorado
Realização das inscrições (on-line) e Envio do
Curriculum Vitae (online).
Divulgação das inscrições homologadas
Prazo recursal

Datas

Horários

Até 06/12/2021

até 23h59min de 06/12/2021

07/12/2021
08/12/2021 a 10/12/2021

O recurso deve ser solicitado
através do e-mail
ppgbas@ufpe.br

10/12/2021 a 14/12/2021

até 12h de 14/12/2021

14/12/2021

após 12h

Etapa 1
Avaliação do Curriculum Vitae (Comissão)
Resultado da Etapa 1 - Avaliação do Curriculum
Vitae
Prazo recursal para primeira Etapa
Etapa 2
Prazo para envio de Pré-projeto através de
formulário
Avaliação e apresentação do Pré-Projeto de
Pesquisa (dos candidatos aprovados na Etapa 1)
Resultado da segunda etapa
Prazo Recursal da segunda etapa

15/12/2021 a 17/12/2021

18/12/2021 a 21/01/2022
31/01/2022 a 04/02/2022

09h

Até 07/02/2022

Até 12h
A partir das 12h
O recurso deve ser solicitado
através do e-mail
ppgbas@ufpe.br

07/02/2022 a 09/02/2022
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
Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final
Matrícula

Início das aulas

09/02/2022 a 14/02/2022
15/02/2022 a 17/02/2022
Até 18/02/2022
18/02/2022 a 21/02/2022
Até 22/02/2022
Até 23/02/2022
2022.1 Conforme Calendário
de Matrículas no
SIGAA/PROPG/UFPE
2022.1- Conforme definido
pelo Programa após
matrícula
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3.1.1- ETAPA 1 - Avaliação do Curriculum Vitae
3.1.1.1- Durante as inscrições, os candidatos deverão anexar a “Planilha de Pontuação do Curriculum
Vitae” no formato .XLSX (MS Excel), disponível no site do PPGBAS, e os documentos comprobatórios
dos títulos indicados na respectiva planilha, através do preenchimento do “Formulário Eletrônico de
Envio de Currículo”, disponibilizado no site do PPGBAS.
3.1.1.2 - As atividades indicadas no Curriculum Vitae (Planilha de Pontuação do Curriculum Vitae) devem
estar devidamente comprovadas através de cópias digitalizadas de artigos, resumos, certificados etc. O
candidato deve informar ao lado de cada atividade constante do seu currículo o nome ou número do
documento anexo correspondente à referida atividade.
3.1.1.3 - A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual a
4,0 (quatro), com peso igual a 4,0 (quatro).
3.1.1.4 - Na avaliação do Curriculum Vitae será obedecida à seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5)
Atividade
Cursos Pré-mestrado
(Indicar curso, instituição, período)
Monitoria
Pesquisa (PIBIC)
Média do Histórico Escolar da Graduação

Pontuação máxima 10 pontos

1,0 por ano (máximo 4)
2,5 por ano (máximo 5)
- 9,0 para média geral entre 9 e 10.
- 8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
- 5,0 para média geral entre 5 e 5,9.
Especialização na área do Programa (360h)
2,0 por especialização concluída (máximo 4,0)
Especialização em outras áreas (360h)
1.0 por especialização concluída (máximo 2,0)
Aperfeiçoamento (180h)
1,0 por aperfeiçoamento concluída (máximo 2.0)
Disciplinas em cursos de Pós-graduação na área do 0,1 por disciplina (máximo 1,0)
Programa
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5)
Atividade
Pontuação máxima (10 pontos)
(Indicar período, local, função, envolvimento, etc.)
Professor de ensino fundamental
1,0 por ano (máximo 5)
Professor de Ensino Médio na área do Programa
1,5 por ano (máximo 6)
Professor de Terceiro Grau de áreas afins
2,0 por ano (máximo 8)
Profissional na área do programa ou em áreas afins 1,0 por ano (máximo 5)
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e 1,0 por ano (máximo 5)
consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de 1,0 por ano (máximo 5)
laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício 0,5 por ano (máximo 5)
(instrutor, consultor temporário, etc.).
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividade
(Indicar
local,
projeto,
período,
orientação,
envolvimento, etc.)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e

Pontuação Máxima (10 pontos)

1,0 por cada 120 horas (máximo 6)
1,0 por ano de bolsa (máximo 5)
1,0 por ano de bolsa (máximo 2)
1,0 por orientação concluída (máximo 2)
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monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes como graduado
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 4):
Trabalho produzido
(Indicar periódico/evento, local, título, autores, número
de páginas, etc.)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último autor da
publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá 50%
da nota).
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último autor da
publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá 50%
da nota).
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES

1,0 por participação (máximo 4)

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,2 (máximo 1,0)
0,5 (máximo 3)
0,8 (máximo 4)
1,0 (máximo 3)

1,0 (máximo 3)
1,5 (máximo 3)

- Qualis A da Área Ciências Biológicas I – 10,0
- Qualis B1 a B3 da Área Ciências Biológicas I –
8,0
- Qualis B4 a B5 da Área Ciências Biológicas I –
6,0
- Qualis C da Área Ciências Biológicas I – 4,0
- Publicações em revistas avaliadas pelo JCR com
fator de impacto equivalente a classificação
“Qualis” acima terão pontuação similar.
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa 1,0 (máximo 5,0)
no Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
2,0 (máximo 6,0)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)
1,0
Patente com registro de depósito
3,0
5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 1,0)
Trabalho produzido
Pontuação Máxima (10 pontos)
(Indicar evento, curso, duração, etc.)
Participação em congressos e simpósios sem apresentação 0,2 por participação (máximo 1,0)
de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
0,5 por minicurso (máximo 3)
Participação em cursos com média duração (min.40h)
1,0 por curso (máximo 3)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão 1,0 por evento (máximo 3)
locais, minicursos
Participação em atividades de campo (ex.: expedições 0,2 por atividade (máximo 2)
científicas, levantamentos faunísticos)
Participação em bancas Examinadoras de conclusão de 1,0 por banca (máximo 3)
curso
Comissão organizadora em eventos científicos/extensão
0,5 por comissão (máximo 2,0)
(Feiras de Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto registrado de extensão
1,0 por projeto (máximo 4,0)
Certificado de curso de língua estrangeira
1,0 por cada certificado (máximo 5,0)
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Teste de proficiência (realizado nos últimos cinco anos)

5,0 por cada teste aprovado

3.1.2- ETAPA 2 - Avaliação e apresentação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.1.2.1 - Avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório, sendo a nota
mínima exigida igual a 8,0 (oito). A nota da avaliação do pré-projeto comporá a nota final com o peso
igual a 6,0 (seis).
3.1.2.2- A avaliação e apresentação do pré-projeto de todos(as) candidatos(as) consistirá em
apresentação oral, através de vídeo chamada, por até 10 minutos, seguida de arguição por até 10
minutos, totalizando o tempo por candidato de 20 minutos. O acesso para a apresentação será enviado
para o candidato até uma hora antes da apresentação, através do e-mail informado durante a inscrição.
3.1.2.3 - São critérios para a avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa:
Critério
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência da bibliografia quanto
ao objeto, justificativa e descrição do problema (C1)
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (C2)
Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores e debates
principais da área (C3)
Originalidade, inovação e contribuição teórica do estudo (C4)

Percentual

10%
15%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C5)

25%

20%
30%

3.1.2.4- O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*15 + C5*25)/100
3.1.2.5- O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, em 01 (uma) via eletrônica (PDF),
devendo ter no mínimo 04 (quatro) e no máximo 05 (cinco) páginas, contendo, no mínimo: tema,
justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia, referências e cronograma de execução
(formato A4; com margens superior e esquerda, 3,0 cm; inferior e direita, 2,0 cm; fonte 12; entre linhas
1,5 cm; as demais formatações são livres, sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo).
3.2 - A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas da Seleção de Doutorado
Realização das inscrições (on-line) e Envio do
Curriculum Vitae (online).
Divulgação das inscrições homologadas
Prazo recursal

Datas

Horários

Até 06/12/2021

até 23h59min de 06/12/2021

07/12/2021
08/12/2021 a 10/12/2021

O recurso deve ser solicitado
através do e-mail
ppgbas@ufpe.br

10/12/2021 a 14/12/2021

até 12h de 14/12/2021

14/12/2021

após 12h

Etapa 1
Avaliação do Curriculum Vitae (Comissão)
Resultado da Etapa 1 - Avaliação do Curriculum
Vitae
Prazo recursal para primeira Etapa
Etapa 2

15/12/2021 a 17/12/2021
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Prazo para envio de Pré-projeto através de
18/12/2021 a 21/01/2022
formulário
Avaliação e apresentação do Pré-Projeto de Pesquisa
31/01/2022 a 04/02/2022
(dos candidatos aprovados na Etapa 1)
Resultado da segunda etapa
Até 07/02/2022
Prazo Recursal da segunda etapa
07/02/2022 a 09/02/2022
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
Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final
Matrícula

Início das aulas

09h
Até 12h
A partir das 12h
O recurso deve ser solicitado
através do e-mail
ppgbas@ufpe.br

09/02/2022 a 14/02/2022
15/02/2022 a 17/02/2022
Até 18/02/2022
18/02/2022 a 21/02/2022
Até 22/02/2022
Até 23/02/2022
2022.1 Conforme Calendário
de Matrículas no
SIGAA/PROPG/UFPE
2022.1- Conforme
definido pelo
Programa após matrícula

3.2.1- ETAPA 1- Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.1.1- Durante as inscrições, os candidatos deverão anexar a “Planilha de Pontuação do Curriculum
Vitae” no formato .XLSX (MS Excel), disponível no site do PPGBAS, e os documentos comprobatórios
dos títulos indicados na respectiva planilha, através do preenchimento do “Formulário Eletrônico de
Envio de Currículo”, disponibilizado no site do PPGBAS.
3.2.1.2- As atividades indicadas no Curriculum Vitae (Planilha de Pontuação do Curriculum Vitae)
devem estar devidamente comprovadas através de cópias digitalizadas de artigos, resumos, certificados
etc. O candidato deve informar ao lado de cada atividade constante do seu currículo o nome ou número
do documento anexo correspondente à referida atividade.
3.2.1.3- A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual
a 5,0 (cinco), com peso igual a 4,0 (quatro).
3.2.1.4 - Na avaliação do Curriculum Vitae será obedecida à seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5)
Atividade
Cursos Pré-doutorado
(Indicar curso, instituição, período)
Monitoria
Pesquisa (PIBIC)
Média do Histórico Escolar do Mestrado

Pontuação máxima 10 pontos

1,0 por ano (máximo 4)
2,5 por ano (máximo 5)
- 9,0 para média geral entre 9 e 10.
- 8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
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- 5,0 para média geral entre 5 e 5,9.
Especialização na área do Programa (360h)
2,0 por especialização concluída (máximo 4,0)
Especialização em outras áreas (360h)
1.0 por especialização concluída (máximo 2,0)
Aperfeiçoamento (180h)
1,0 por aperfeiçoamento concluída (máximo 2.0)
Disciplinas em cursos de Pós-graduação na área do 0,1 por disciplina (máximo 1,0)
Programa
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5)
Atividade
Pontuação máxima (10 pontos)
(Indicar período, local, função, envolvimento,
etc.)
Professor de ensino fundamental
1,0 por ano (máximo 5)
Professor de Ensino Médio na área do Programa
1,5 por ano (máximo 6)
Professor de Terceiro Grau de áreas afins
2,0 por ano (máximo 8)
Profissional na área do programa ou em áreas 1,0 por ano (máximo 5)
afins (pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, 1,0 por ano (máximo 5)
ensino e consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, 1,0 por ano (máximo 5)
assistente de laboratório, etc.)
Atividades
desenvolvidas
sem
vínculo 0,5 por ano (máximo 5)
empregatício (instrutor, consultor temporário,
etc.).
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividade
(Indicar local, projeto, período, orientação,
envolvimento, etc.)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de
estágios e monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado
por instâncias pertinentes como graduado
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 4):
Trabalho produzido
(Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.)
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos de estudantes
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos profissionais locais/regionais
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último
autor da publicação ele terá 100% da nota, caso
contrário terá 50% da nota).
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso internacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último
autor da publicação ele terá 100% da nota, caso
contrário terá 50% da nota).

Pontuação Máxima (10 pontos)

1,0 por cada 120 horas (máximo 6)
1,0 por ano de bolsa (máximo 5)
1,0 por ano de bolsa (máximo 2)
1,0 por orientação concluída (máximo 2)
1,0 por participação (máximo 4)

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,2 (máximo 1,0)
0,5 (máximo 3)
0,8 (máximo 4)
1,0 (máximo 3)

1,0 (máximo 3)
1,5 (máximo 3)
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Publicação em revista nacional/internacional - Qualis A da Área Ciências Biológicas I – 10,0
inclusa no Qualis/CAPES
- Qualis B1 a B3 da Área Ciências Biológicas I – 8,0
- Qualis B4 a B5 da Área Ciências Biológicas I – 6,0
- Qualis C da Área Ciências Biológicas I – 4,0
- Publicações em revistas avaliadas pelo JCR com fator de
impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão
pontuação similar.
Publicação em revista nacional/internacional não 1,0 (máximo 5,0)
inclusa no Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
2,0 (máximo 6,0)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios 1,0
científicos)
Patente com registro de depósito
3,0
5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 1,0)
Trabalho produzido
Pontuação Máxima (10 pontos)
(Indicar evento,curso, duração, etc.)
Participação em congressos e simpósios sem 0,2 por participação (máximo 1,0)
apresentação de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
0,5 por minicurso (máximo 3)
Participação em cursos com média duração 1,0 por curso (máximo 3)
(min.40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de 1,0 por evento (máximo 3)
extensão locais, minicursos
Participação em atividades de campo (ex.: 0,2 por atividade (máximo 2)
expedições
científicas,
levantamentos
faunísticos)
Participação em bancas Examinadoras de 1,0 por banca (máximo 3)
conclusão de curso
Comissão organizadora em eventos
0,5 por comissão (máximo 2,0)
científicos/extensão (Feiras de Ciências,
congressos, etc.)
Participação em projeto registrado de extensão
1,0 por projeto (máximo 4,0)
Certificado de curso de língua estrangeira
1,0 por cada certificado (máximo 5,0)
Teste de proficiência (realizado nos últimos cinco 5,0 por cada teste aprovado
anos)

3.2.2- ETAPA 2 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.2.2.1 - Avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório, sendo a nota
mínima exigida igual a 8,0 (oito). A nota da avaliação do pré-projeto comporá a nota final com o peso
igual a 6,0 (seis).
3.2.2.2- A avaliação e apresentação do pré-projeto de todos(as) candidatos(as) consistirá em apresentação
oral, através de vídeo chamada, por até 10 minutos, seguida de arguição por até 10 minutos, totalizando o
tempo por candidato de 20 minutos. O acesso para a apresentação será enviado para o candidato até uma
hora antes da apresentação, através do e-mail informado durante a inscrição.
3.2.2.3- São critérios para a avaliação e apresentação do pré-projeto de pesquisa:

Critério
Percentual
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência da bibliografia quanto
20%
ao objeto, justificativa e descrição do problema (C1)
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (C2)
30%
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Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores e debates
principais da área (C3)
Originalidade, inovação e contribuição teórica do estudo (C4)

10%
15%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C5)

25%

3.2.2.4- O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*15 + C5*25)/100
3.2.2.5- O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, em 01(uma) via eletrônica (PDF), devendo
ter no máximo de 15 (quinze) páginas, contendo, no mínimo: tema, justificativa, revisão da literatura,
objetivo, metodologia, referências e cronograma de execução (formato A4; com margens superior e
esquerda, 3,0 cm; inferior e direita, 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm); as demais formatações são
livres, sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo.

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada
uma das avaliações, conforme definido abaixo:
a) – o cálculo das médias far-se-á mediante o seguinte quadro:
Etapas

Nota

Etapa 1 - Avaliação do Curriculum Vitae *
Etapa 2 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa **
Total
Média final

Mestrado
Peso
Ponto
4,0
6,0

10
Total de pontos ÷ 10

* Eliminatória com nota mínima 4,0 (quatro).
** Eliminatória com nota mínima 8,0 (oito).
Etapas

Nota

Etapa 1 - Avaliação do Curriculum Vitae *
Etapa 2 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa **
Total
Média final

Doutorado
Peso
Ponto
4,0
6,0

10
Total de pontos ÷ 10

* Eliminatória com nota mínima 5,0 (cinco).
** Eliminatória com nota mínima 8,0 (oito).

b) - Será desclassificado o candidato com média final abaixo de 6,0 (seis).
4.2 - Serão classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas
por tema de pesquisa.
4.3 - Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, no pré-projeto de pesquisa e
na avaliação do Curriculum vitae.
4.4 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no
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Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site http://www.ufpe.br/ppgbas.
5. Recursos
5.1 – Dos resultados do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente
fundamentado, podendo o candidato solicitar os espelhos de correção, para o Colegiado do Programa, no
prazo de até três dias de sua divulgação.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas, nos termos do Anexo II deste Edital, 22 (vinte e duas) vagas para o Curso de Mestrado
e 22 (vinte e duas) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos
classificados, obedecidos o número de vagas de cada tema de pesquisa.
6.2 - Haverá uma vaga adicional para o Mestrado e uma vaga adicional para o Doutorado para os
Servidores Ativos e Permanentes da UFPE, conforme resolução 01/2011 da CCEPE.
6.3 - O número final das vagas poderá ser alterado de acordo com o colegiado do curso, após a seleção
dos candidatos, dependendo da qualidade dos candidatos e da possibilidade de supervisão dos
professores.
6.4 - Os(as) candidatos(as) autodeclarados como (negras (os) (pretas e pardas) (os), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) podem optar por concorrer às vagas
destinadas às ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela Resolução 17/2021 do
CEPE/UFPE), portanto, definidos como optantes (preencher Anexo IV).
7. Ações Afirmativas
7.1 - O número de vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) será de trinta por cento (30%) do total das vagas ofertadas,
sendo uma das vagas reservadas, obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
7.1.1 - Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência deverão, no ato de inscrição,
fazer a opção por concorrer às vagas de ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela
Resolução 17/2021 do CEPE/UFPE, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo
tanto em ampla concorrência quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
7.1.2 - Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado
em vaga de ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente
classificado(a) e aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
7.1.3 - Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também
sejam aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla
concorrência, permitindo assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações
afirmativas, se aprovados(as) no processo seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
7.1.4 - Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência
aprovados e em número suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a
lista de espera, as vagas remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
7.1.5 - Nos casos em que houver mais candidatos(as) aprovados(as) do que o número de vagas previstas
no item 7.1, ocupará a vaga aquele(a) que obtiver maior pontuação.
8. Matrícula
8.1 - Os candidatos que, após o fim do Processo Seletivo, tiverem sido aprovados e classificados
deverão realizar a matrícula no prazo de até 12 meses após a divulgação do resultado final, no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPE (SIGAA), conforme convocação da
coordenação do PPGBAS, respeitados os prazos constantes nos calendários de Matrícula para o ano de
2022, divulgados nos sites da PROPG e do PPGBAS, sob pena de serem considerados desistentes.
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8.2 - Havendo desistência ou não confirmação de interesse em matrícula de candidato
aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o candidato aprovado e
não classificado, obedecida a ordem de classificação por tema de pesquisa.
8. Disposições gerais
8.1 - Local de informações:
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami - LIKA - UFPE
Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde
Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife)
CEP 50670-901 - Recife - PE – Brasil
Telefone: (81) 2126-8587
Endereço eletrônico: https://www.ufpe.br/ppgbas
E-mail: ppgbas@ufpe.br
8.2 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas
pela Comissão de Seleção e Admissão.
8.3 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria
do Programa e disponível no site https://www.ufpe.br/ppgbas.
8.4 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
8.5 - Dúvidas e contatos devem ser enviados para o e-mail ppgbas@ufpe.br.
8.6 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 12 de novembro de 2021
Prof. Dr. Fabrício Oliveira Souto
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Biologia Aplicada a Saúde – UFPE

ANEXOS
Formulário de Eletrônico de Inscrição
ANEXO I- Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da Pós-Graduação em Biologia
Aplicada à Saúde.
ANEXO II - Quadro de vagas
ANEXO III - Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição.
ANEXO IV - Ficha de autodeclaração e opção de reserva de vaga
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ANEXO I
Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da
Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde
Passos para emissão do Boleto Bancário para pagamento de inscrição.
Faz-se necessário:
1. Acessar o endereço http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.
2. Preencher os campos:
UNIDADE GESTORA: 153098
GESTAO: 15233
RECOLHIMENTO: 28832-2– SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3. Clicar em Avançar.
4. Preencher os campos:
NUMERO DE REFERENCIA: 15309830330315 (código do PPGBAS)
Competência e Vencimentos (não é necessário informar)
CPF do Contribuinte (preenchimento obrigatório)
Nome do Contribuinte / Recolhedor (preenchimento obrigatório)
(=) Valor Principal: R$ 50,00
(=) Valor Total: R$ 50,00
5. Clicar em Emitir GRU
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ANEXO II
Quadro de Vagas (1) (2)
TEMAS nas LINHAS de PESQUISA EM
BIOLOGIA MOLECULAR HUMANA E
ANIMAL E PRODUÇÃO,
PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO
E APLICAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS.

Mestrado

Doutorado

Ações
afirmativas
(mest)

Ações
afirmativas
(dout)

Investigação de mecanismos patogênicos
(bactérias, vírus e fungos), fisiopatologia
doenças infecciosas e terapêutica

4

1

1

1

Processos nanotecnológicos, biossensores,
purificação de moléculas bioativas e
bioinseticidas.

1

3

-----

2

Doenças reumáticas, oncológicas e COVID19

3

3

2

1

Investigação de mecanismos
fisiopatológicos e moleculares do Câncer e
doenças negligenciadas

5

1

2

-----

Avaliação do potencial uso de
produtos/extratos naturais e fitoterápicos em
doenças

2

3

2

2

-----

4

-----

1

15

15

7

7

Estudos envolvendo avaliações
cardiológicas e cerebrais.
TOTAL

(1) Nos termos da Resolução No 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFPE, ficam disponibilizadas para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos
administrativos) 01 (uma) vaga institucional adicional para Mestrado e 01 (uma) vaga institucional adicional
para Doutorado, independentemente do quantitativo estabelecido para cada uma das linhas de pesquisa. Para
fazer jus à tal vaga, os servidores devem obter aprovação no processo de seleção, em uma das linhas de
pesquisa, mas não terem sido classificados no quantitativo de vagas especificado acima.
(2) Uma das vagas será reservada a pessoas com deficiência.
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ANEXO III
Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição
Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de inscrição
é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal
– CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho
de 2007.
Nome Completo:
Nome Social:
Data
de
/
/
RG:

Nascimento:

NIS*:

Gênero: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão: / /

Nome da Mãe:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

UF:
E-mail:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em Biologia Aplicada a Saúde da UFPE
e declaro que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também,
sob as penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as
exigências especificadas no Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa
de inscrição.
Recife,

de

de 2021.

___________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO IV
FICHA DE AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO POR RESERVA DE VAGA
Eu (nome ou nome social), _______________________________________, portador(a) da Identidade Nº.
___________________ e do CPF Nº. _____________________, inscrito(a) no processo seletivo da
Universidade Federal de Pernambuco para ingresso no Curso de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à
Saúde, __________________ (mestrado ou doutorado), declaro para o fim específico de atender ao edital
pois sou ( ) Negro(a) ( ) Indígena(b) ( ) Trans (c).
Declaro estar ciente de que, se for verificada a não veracidade de quaisquer informações prestadas nesta
autodeclaração, estarei sujeito(a), a qualquer tempo, às penalidades legais previstas nos seguintes
documentos: Decreto-Lei Nº 2848/19401 e Regimento Geral da UFPE.
Recife, _____ de ____________________ de 20__.

____________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA
CURSO DE MESTRADO
PROCESSO Nº 23076.055655/2021-06
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea resolve retificar no Edital de
Seleção do curso de Mestrado, aprovado em reunião do seu Colegiado, em 30 de junho de 2021, publicado
no B.O da UFPE nº 056 (101 BOLETIM ESPECIAL), de 06/07/2021, página 52, o item e anexo abaixo
discriminados:
No item 2.4, página 54, ONDE SE LÊ:
Etapa 3 – Prova de Idioma e Avaliação do Currículo Lattes comprovado

Reunião de orientação para a prova
de idioma

26 de outubro de 2021

(A) Prova de Idioma
27 de outubro de 2021
(B) Avaliação do Currículo Lattes 28 de outubro a 04 de novembro
comprovado
de 2021
Resultado da Etapa 3
10 de novembro de 2021
Prazo Recursal da Etapa 3
Período para envio de material para
avaliação
da
veracidade
da
autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e
pardos)
Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)
Resultado
da
Comissão
de
Heteroidentificação

Os(as) candidatos(as) serão
comunicados(as) sobre o link da sala
virtual via e-mail. Link e horário serão
informados posteriormente.
15h às 17h
8h às 12h e 14h às 18h

Até as 18h
Da 00h01 do dia 11 de novembro de
11, 12 e 16 de novembro de 2021 2021 até às 23h59 do dia 16 de
novembro de 2021
17 a 23 de novembro de 2021
(dias úteis)

-

24 e 25 de novembro de 2021

8h às 12h e 14h às 18h

26 de novembro de 2021

Até às 18h

Da 00h01 do dia 29 de novembro de
Prazo recursal da Comissão de 29 de novembro de 2021 a 01 de
2021 até às 23h59 do dia 01 de dezembro
Heteroidentificação
dezembro de 2021
de 2021
Resultado dos recursos a Comissão
02 de dezembro de 2021
Até às 18h
de Heteroidentificação
A partir do dia 03 de dezembro
Até às 18h
Resultado final
de 2021
Da 00h01 do dia 06 de dezembro de
Prazo Recursal do Resultado Final 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 2021 até as 23h59 do dia 08 de dezembro
de 2021
2022.1 Conforme calendário de
Matrícula
matrícula do SIGAA/PROPG
2022.1 Conforme definido pelo
Previsão de Início das aulas
Calendário Acadêmico (Pós-
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Graduação) após matrícula

LEIA-SE:

Etapa 3 – Prova de Idioma e Avaliação do Currículo Lattes comprovado

Reunião de orientação para a prova
de idioma

26 de outubro de 2021

(A) Prova de Idioma
27 de outubro de 2021
(B) Avaliação do Currículo Lattes 28 de outubro a 04 de novembro
comprovado
de 2021
Resultado da Etapa 3
10 de novembro de 2021
Prazo Recursal da Etapa 3
Período para envio de material para
avaliação
da
veracidade
da
autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e
pardos)
Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)
Resultado
da
Comissão
de
Heteroidentificação

Os(as) candidatos(as) serão
comunicados(as) sobre o link da sala
virtual via e-mail. Link e horário serão
informados posteriormente.
15h às 17h
8h às 12h e 14h às 18h

Até as 18h
Da 00h01 do dia 11 de novembro de
11, 12 e 16 de novembro de 2021 2021 até às 23h59 do dia 16 de
novembro de 2021

17 de novembro de 2021

-

18 de novembro de 2021

8h às 12h

18 de novembro de 2021

Até às 18h

Prazo recursal da Comissão de
Heteroidentificação

19 a 21 de novembro de 2021

Da 00h01 do dia 19 de novembro de
2021 até às 23h59 do dia 21 de dezembro
de 2021

Resultado dos recursos a Comissão
de Heteroidentificação

22 de novembro de 2021

Até às 18h

A partir do dia 23 de novembro
de 2021

Até às 18h

24 a 26 de novembro de 2021

Da 00h01 do dia 24 de novembro de
2021 até as 23h59 do dia 26 de
novembro de 2021

Resultado final
Prazo Recursal do Resultado Final
Matrícula
Previsão de Início das aulas

2022.1 Conforme calendário de
matrícula do SIGAA/PROPG
2022.1 Conforme definido pelo
Calendário Acadêmico (PósGraduação) após matrícula

-

No item 6.1, página 59, ONDE SE LÊ:
6.1. São fixadas 13 vagas para o Curso de Mestrado sendo 09 para a Linha de pesquisa “Educação e
Diversidade” e 04 para a Linha de pesquisa “Docência, Ensino e Aprendizagem”. Havendo desistência de
candidato classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o(a) candidato(a) aprovado(a)
e não classificado(a), obedecida a ordem de classificação.
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LEIA-SE:
6.1. São fixadas 25 vagas para o Curso de Mestrado sendo 16 para a Linha de pesquisa “Educação e
Diversidade” e 09 para a Linha de pesquisa “Docência, Ensino e Aprendizagem”. Havendo desistência de
candidato classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o(a) candidato(a) aprovado(a)
e não classificado(a), obedecida a ordem de classificação.
No item 6.2, página 59, ONDE SE LÊ:
6.2. Serão reservadas 30% (04) das vagas do presente processo seletivo, sendo 03 para a Linha de pesquisa
“Educação e Diversidade” e 01 para a Linha de pesquisa “Docência, Ensino e Aprendizagem”, às(aos)
candidatas(os) autodeclaradas(os) pretas(os), pardas(os), quilombolas, ciganos, indígenas, pessoas trans e
pessoas com deficiência, conforme a Resolução nº 17/2021/CEPE-UFPE e a Políticas de Cotas de Ação
Afirmativas do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea, sendo uma das vagas reservada,
obrigatoriamente, para pessoa com deficiência, caso os(as) mesmos(as) sejam aprovados(as) em todas as
etapas do processo de seleção.
LEIA-SE:
6.2. Serão reservadas 30% (08) das vagas do presente processo seletivo, sendo 05 para a Linha de pesquisa
“Educação e Diversidade” e 03 para a Linha de pesquisa “Docência, Ensino e Aprendizagem”, às(aos)
candidatas(os) autodeclaradas(os) pretas(os), pardas(os), quilombolas, ciganos, indígenas, pessoas trans e
pessoas com deficiência, conforme a Resolução nº 17/2021/CEPE-UFPE e a Políticas de Cotas de Ação
Afirmativas do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea, sendo uma das vagas reservada,
obrigatoriamente, para pessoa com deficiência, caso os(as) mesmos(as) sejam aprovados(as) em todas as
etapas do processo de seleção.
No anexo II (Linhas de Pesquisa e Vagas), página 64, ONDE SE LÊ:
Serão oferecidas 13 vagas, conforme disponibilidade de orientação dos professores do Programa, assim
distribuídas por linha de pesquisa:

1. Educação e Diversidade: 09 vagas
Ementa: Estuda as experiências educativas relacionadas à educação e diversidade, contemplando
investigações que abordam, a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, temáticas como
gênero e sexualidades, pluralismo étnico-racial, educação do campo, educação popular, estética e imaginário
e tecnologias sociais e educacionais, no âmbito escolar e não-escolar.
2. Docência, Ensino e Aprendizagem: 04 vagas
Ementa: Contempla a produção de conhecimentos sobre questões contemporâneas relacionadas à docência e
aos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, articula investigações que abordam, a partir de
diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, temas como políticas e práticas de currículo, avaliação e
formação docente; profissionalização docente; saberes e práticas de ensino; processos de ensinar e aprender
em diferentes áreas de conhecimento.

LEIA-SE:
No anexo II (Linhas de Pesquisa e Vagas), página 64, ONDE SE LÊ:
Serão oferecidas 25 vagas, conforme disponibilidade de orientação dos professores do Programa, assim
distribuídas por linha de pesquisa:

1. Educação e Diversidade: 16 vagas
Ementa: Estuda as experiências educativas relacionadas à educação e diversidade, contemplando
investigações que abordam, a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, temáticas como
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gênero e sexualidades, pluralismo étnico-racial, educação do campo, educação popular, estética e imaginário
e tecnologias sociais e educacionais, no âmbito escolar e não-escolar.
2. Docência, Ensino e Aprendizagem: 09 vagas
Ementa: Contempla a produção de conhecimentos sobre questões contemporâneas relacionadas à docência e
aos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, articula investigações que abordam, a partir de
diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, temas como políticas e práticas de currículo, avaliação e
formação docente; profissionalização docente; saberes e práticas de ensino; processos de ensinar e aprender
em diferentes áreas de conhecimento.

Caruaru-PE, 17 de novembro de 2021.
Conceição Gislâne Nóbrega Lima de Salles
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 07/10/2021)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Pernambuco (PPGEF-CCS-UFPE) torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial da UFPE, por meio dos endereços eletrônicos www.ufpe.br/propg e www.ufpe.br/ppgef, e aviso
veiculado no Diário Oficial da União, contendo as normas do Concurso Público de Seleção e Admissão Ano Letivo 2022.1, para o corpo discente do PPGEF-CCS-UFPE, curso de mestrado acadêmico em
Educação Física.
1 INSCRIÇÃO
1.1 Para o Curso de Mestrado em Educação Física exige-se a graduação em Educação Física ou em áreas
afins, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
1.2

A

inscrição

será

realizada

exclusivamente

pelo

Formulário

Google

(https://forms.gle/ukm4gHDtbmSTTPQW7), devendo o candidato incluir as informações solicitadas e
realizar upload os documentos exigidos.
1.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato, no ato da inscrição online, o fornecimento das
informações e da documentação exigida para a inscrição, as quais, uma vez entregues, não poderão ser
posteriormente alteradas ou complementadas sob nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.4 As inscrições que apresentarem todas as informações e documentações exigidas pelo Edital serão
homologadas e a divulgação da lista de homologação dar-se-á após o término do período de inscrição,
conforme cronograma descrito no item 3.1.
1.5 Após finalizado o prazo de inscrição, todos os candidatos que constarem na lista de homologação de
inscrições receberão por e-mail um número identificador que será utilizado em todas as divulgações
realizadas por meio do site www.ufpe.br/ppgef.

2 DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
2.1 Documentação obrigatória exigida para a inscrição no Mestrado:
a) Preenchimento do Formulário Google (https://forms.gle/ukm4gHDtbmSTTPQW7), disponível no site
www.ufpe.br/ppgef
b) Currículo Lattes atualizado, com formulário adotado pelo PPGEF em anexo (Anexo I e disponível em
www.ufpe.br/ppgef) preenchido digitalmente com fotocópia simples da documentação comprobatória
numerada e enviada na ordem que foi citada no formulário. A numeração deve constar no canto superior
direito de cada folha. Não será aceito Currículo Lattes que não possua o formulário indicado neste edital
devidamente preenchido.
c) Cópias de Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (a Carteira de Registro Profissional
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não substitui a identidade original), CPF, Título de Eleitor (a Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral
será obtida pelo PPGEF), ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro.
d) Certificado de quitação com o serviço militar, no caso de candidato brasileiro do sexo masculino.
e) Declaração/Certificado de aprovação em Domínio da língua inglesa – Nível Intermediário: apresentar
cópia do certificado de inglês instrumental de nível intermediário expedido pela ABA ou Certificado de
Proficiência em Língua Inglesa expedido pelas seguintes instituições: TOEFL (ITP com classificação Igual
ou superior a 460 pontos; iBT com classificação Igual ou superior a 42 pontos), CAMBRIDGE (Com
classificação Igual ou superior a PET), MICHIGAN (Com classificação Igual ou superior a B1), IELTS
(Com classificação Igual ou superior a 4.5 pontos), OXFORD (Com classificação Igual ou superior a B1) e
ESOL (Com classificação Igual ou superior a PET), respeitadas as avaliações específicas e validades
contidas no documento (desde que realizados a partir de 2017), sendo aceito o conceito mínimo B1 Intermediário. Além destes, também serão aceitas as seguintes certificações: TEAP (Com classificação Igual
ou superior a B1); TOEIC (Com classificação Igual ou superior a 500 pontos); Exame de Proficiência em
Língua Inglesa da DRI – Diretoria de Relações Internacionais da UFPE (Com classificação Igual ou superior
a B1).
f) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser efetuado por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme instruções constantes no Anexo II. Poderão requerer a
dispensa do pagamento da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições,
conforme modelo (Anexo III), os i) alunos regularmente matriculados na UFPE, que comprovem ser
concluinte de curso de graduação ou de mestrado; ii) Servidores ativos e inativos da UFPE (técnicoadministrativo e docentes); iii) professor substituto conforme Res. 3/2016 do Conselho de Administração da
UFPE e iv) candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
integrante de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Caso se encontre em uma dessas
possibilidades de isenção, o candidato deve anexar à documentação: 1. Cópia do comprovante de matrícula
com previsão de conclusão; ou 2. Cópia do crachá funcional ou contracheque; ou 3. Cópia da inscrição no
Cadastro Único.
g) No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao encerramento das
inscrições, por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da inscrição.
h) 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 recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 Além dos documentos indicados no item 2.1, os candidatos deverão anexar obrigatoriamente ao
requerimento de inscrição:
a) Cópia do Diploma de conclusão do Curso de Graduação em Educação Física ou áreas afins, desde que
reconhecido pelo MEC ou cópia do certificado de conclusão de curso.
Observação: No caso de candidato que, por atrasos circunstanciais, irá concluir a graduação até a data da
matrícula, conforme calendário do PPGEF-UFPE para 2022, será aceita uma declaração da provável
conclusão legal da graduação, até a data supracitada, assinada pelo Coordenador do Curso de Graduação.
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Neste caso, o candidato fica ciente de que a sua aprovação condicional nesta seleção se tornará sem efeito
caso não conclua a graduação até a data da matrícula.
b) Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação.
2.3 No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos cursos de Graduação
obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o
mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A
exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma
autenticação.
2.4 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação. Para
realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais documentos
exigidos, de declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do
curso, emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos
que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado, até a data de realização da matrícula.

3 EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O Concurso será realizado por uma Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do
Programa, formada por três membros do colegiado do PPGEF-UFPE. Esses membros, todos professores
com reconhecida qualificação, terão autonomia para a condução e as decisões pertinentes ao processo de
seleção.
3.1 A seleção para o mestrado seguirá o seguinte cronograma

Eventos

Datas

Horários

Inscrições

22/11/2021 a
20/12/2021

Até 23h59

Divulgação das inscrições deferidas

22/12/2022

17h

Prazo Recursal

23 a 27/12/2022

Até 23h59

Resultado final após recurso

28/12/2021

17h

Prova escrita

04/01/2022

14h às 17h

Resultado

06/01/2022

17h

Prazo Recursal

07 a 10/01/2022

Até 23h59

Resultado do recurso

11/01/2022

17h

Sorteio da ordem de apresentação da
prova didática

12/01/2022

14h

Prova didática

13 a 14/01/2022

9h às 12h
14 às 17h

Resultado

17/01/2022

17h

ETAPA I

ETAPA II
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Prazo Recursal

18 a 20/01/2022

Até 23h59

Resultado do recurso

21/01/2022

17h

Avaliação do Currículo Lattes

24/01/2022

9h às 12h

Resultado

24/01/2022

17h

Prazo Recursal

25 a 27/01/2022

Até 23h59

Resultado final após recurso

28/01/2022

12h

Sessão da Comissão de
Heteroidentificação

31/01 a 02/02/2022

(*)

Resultado Final

03/02/2022

17h

ETAPA III

(*) Local e horário serão divulgados aos candidatos cotistas aprovados nas demais etapas.

3.2 A Seleção para o Mestrado constará de três etapas:
a) Etapa 1 - Prova Teórica (Peso 3)
b) Etapa 2 - Prova Didática (Peso 4)
c) Etapa 3 - Avaliação do Currículo Lattes (Peso 3)
3.2.1 Etapa 1 - Prova Teórica
3.2.1.1 Por motivos de segurança e prevenção de contágio, provocado pela COVID-19, a prova teórica será
estruturada em modelo digital.
3.2.1.2 Esta etapa terá caráter eliminatório. Para ser aprovado, o candidato deverá ter uma nota igual ou
superior a 7,0 (sete).
3.2.1.3 O acesso a prova poderá ser feito mediante o download do link do arquivo na página do PPGEF
(www.ufpe.br/ppgef). Além disso, a prova também será enviada para o endereço eletrônico disponibilizado
pelo candidato no ato da inscrição.
3.2.1.4 A duração máxima para realização da prova será de 3 (três) horas, que seguirá a data e horário
previstos no cronograma.
3.2.1.5 A devolução da prova, devidamente respondida pelo candidato, deverá ocorrer em até 5 minutos
após o tempo máximo previsto para realização.
3.2.1.6 A Prova Teórica deverá ser realizada sem conter a identificação pessoal do candidato, necessitando
apenas constar o número de sua inscrição.
3.2.1.7 O acesso a prova, bem como o envio da mesma respondida, dentro dos prazos estipulados, será de
inteira responsabilidade do candidato. Os candidatos que, por ventura, não enviarem a prova dentro dos
prazos estabelecidos, estarão automaticamente eliminados.
3.2.1.8 As questões da prova teórica serão elaboradas a partir de trechos de artigos científicos, publicados na
língua inglesa, cuja temática estará alinhada às áreas de concentração do PPGEF. As questões poderão
explorar aspectos específicos, relacionados aos artigos, assim como conhecimentos gerais sobre metodologia
da pesquisa científica (Anexo IV). Portanto, será exigido do candidato, dentre outros aspectos, a habilidade
de leitura crítica, compreensão e interpretação de artigos científicos.
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3.2.1.9 Os critérios para a avaliação da Prova Teórica, segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e
Admissão, estão descritos no quadro abaixo:
Objetividade e respeito à norma escrita da língua portuguesa brasileira

10%

Precisão dos conteúdos técnicos

25%

Fundamentação científica das argumentações apresentadas

20%

Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa

25%

Pertinência e articulação das respostas às questões ou temas

20%

3.2.2 Etapa 2 – Prova Didática
3.2.2.1 A Prova Didática é de caráter eliminatório, sendo exigida nota igual ou superior a 7,0 (sete) na
média atribuída pela Comissão Examinadora.
3.2.2.2 Nessa etapa, os candidatos deverão apresentar um artigo científico, publicado na língua inglesa, cuja
temática estará alinhada às áreas de concentração do PPGEF, o qual será encaminhado com antecedência de
24 (vinte e quatro) horas da realização da prova.
3.2.2.3 Todos os candidatos deverão participar obrigatoriamente do sorteio da ordem de apresentação, a qual
será realizada por videoconferência, em formato síncrono, em link que será disponibilizado na página do
PPGEF (www.ufpe.br/ppgef) e enviado para o endereço eletrônico disponibilizado pelo candidato no ato da
inscrição.
3.2.2.4 Antes do início de cada sessão, os candidatos deverão encaminhar suas apresentações realizando
upload do arquivo no Formulário Google (https://forms.gle/i1mHnfJc4FYF8Se56). Os candidatos que, por
ventura, não enviarem a apresentação dentro dos prazos estabelecidos, estarão automaticamente eliminados.
Após o envio, não poderão realizar quaisquer alterações na apresentação enviada.
3.2.2.5 Os candidatos deverão permanecer em uma sala de espera criada no Google Meet, e aguardar até o
horário da sua apresentação com a câmera ligada.
3.2.2.5 As apresentações serão realizadas de maneira remota, por videoconferência, em horário específico
para cada candidato, e acesso restrito ao candidato e aos membros da comissão examinadora.
3.2.2.6 A sessão deverá ser realizada em até 30 minutos, em formato síncrono, sendo os primeiros 10
minutos para a apresentação, e os 20 minutos seguintes para a arguição da Comissão Examinadora, a qual
será designada pela Comissão de Seleção.
3.2.2.7 Finalizado o tempo máximo de duração da prova didática, o Presidente da Comissão Examinadora
deverá encerrar a apresentação, independentemente de sua conclusão.
3.2.2.8 A apresentação deverá contemplar os seguintes itens obrigatórios:
a) Introdução;
b) Objetivos;
c) Métodos;
d) Resultados;
e) Discussão;
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f) Referências da apresentação.
3.2.2.9 Os critérios para a avaliação da Prova Didática, segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e
Admissão, estão descritos no quadro abaixo:
Cumprimento do tempo

10%

Estruturação da apresentação

20%

Clareza e objetividade na exposição

25%

Detalhamento dos elementos mais importantes

20%

Propriedade das respostas aos questionamentos feitos pela Comissão
Examinadora

25%

3.2.2.10 A arguição poderá explorar aspectos específicos, relacionados aos artigos, assim como
conhecimentos gerais sobre metodologia da pesquisa científica.
3.2.2.11 Será de inteira responsabilidade do candidato o acesso à internet e a utilização de quaisquer
equipamentos, não podendo ser solicitada segunda chamada.

3.2.3 ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
3.2.3.1 A avaliação do Currículo Lattes é de caráter classificatório e seguirá a tabela de pontuação abaixo,
segundo definição da Banca de Seleção e Admissão.
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 4)
1.1 Iniciação científica (bolsista ou voluntário) submetido a um processo
seletivo por instituição de fomento à pesquisa
1.2 Bolsista de extensão (Projetos Institucionais, PET etc.) realizada na
Graduação (oficialmente registrada pela instituição).
1.3 Monitoria realizada na Graduação (bolsista ou voluntário) por
concurso ou processo seletivo.
1.4 Orientação de IC
1.5 Coorientação de IC
1.6 Orientação de TCC
1.7 Coorientação de TCC
1.8 Programa de residência Multiprofissional ou Curso de especialização
com carga horária mínima de 360 h
2. PRODUÇÃO E ATIVIDADETÉCNICO-CIENTÍFICA
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 3,5)
2.1 Livros publicados (organizador, autor ou coautor)
2.2 Capítulos de livros (autor ou coautor)
2.3 Artigo completo publicado - Autor principal (Qualis B3 a B1)
2.4 Artigo completo publicado - Coautor (Qualis B3 a B1)
2.5 Artigo completo publicado - Autor principal (Qualis A1 e A2)
2.6 Artigo completo publicado - Coautor (Qualis A1 e A2)
2.7 Produção Técnica relevante (manuais, vídeo-aula, websites).
2.8 Participação de projetos com captação de recursos em agências de
fomento reconhecidas (FAPS, CNPQ, CAPES e outras)
2.9 Participação em Bancas de TCC
2.10 Participação em eventos científicos internacionais, nacional ou
regional/local: como palestrante/ conferencista/ mesa redonda/ simpósio/

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 181 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

Valor Unitário

Pontuação
Máxima

1,4 por ano

4,2

0,5 por semestre

1,0

0,5 por semestre

2,0

0,5 por atividade
0,25 por atividade
0,5 por atividade
0,25 por atividade

1,0
1,0
1,0
1,0

1,5 por curso

3,0

1 por livro
0,25 por capítulo
1,6 por artigo
1,2 por artigo
2,6 por artigo
1,4 por artigo
0,3 por produção

Pontuação
Máxima
2,0
1,0
3,2
2,4
5,2
2,8
0,6

1,3 por projeto

2,6

0,1 por banca

1,0

0,3 por ocorrência

1,8

Valor Unitário
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colóquio/ coordenador de mesa redonda e outros
2.11 Trabalhos apresentados em eventos científicos (Tema livre/Pôster)
com resumo publicado nos anais do evento
3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,5)
3.1 Participação em eventos científicos internacionais
(congressos/simpósios/ Jornada e outros) como ouvinte
3.2 Participação em eventos científicos nacionais, regional/local
(congressos/simpósios/ Jornada e outros) como ouvinte
3.3 Participações em Comissão Organizadora de Eventos Científicos
3.4 Curso de atualização ou extensão com carga horária mínima de 40 h
3.5 Curso de Extensão (CH mínima de 12h)
3.6 Prêmios/Menção honrosa em trabalho apresentado em eventos
científicos
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,0)
4.1 Atividades profissional na área de formação ou correlatas
4.2 Atividades de docência no terceiro grau em instituição pública ou
privada
4.3 Supervisão ou Preceptoria de estágio curricular e extracurricular

0,15 por ocorrência

2,1

Valor Unitário

Pontuação
Máxima

0,5 por participação

2,5

0,2 por participação

2,0

1,0 por evento
0,25 por curso
0,15 por curso

3,0
2,5
1,5

0,5 por ocorrência

2,5

0,5 por ano

Pontuação
Máxima
3,0

1 por ano

4,0

0,5 por estágio

3,0

Valor Unitário

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.
4.2 Em caso de empate dos candidatos aprovados, o critério de desempate seguirá a seguinte ordem: 1º
Maior pontuação na Prova Didática; 2º Maior pontuação na Prova Teórica; 3° maior pontuação do Currículo
Lattes; 4° por idade (o candidato com maior idade).
4.3 A divulgação do resultado final será publicada no site do PPGEF-UFPE (www.ufpe.br/ppgef), de acordo
com o número de inscrição dos candidatos como identificador, e, posteriormente, no Boletim Oficial da
Universidade.
4.4 Não será divulgado resultado por telefone ou e-mail.

5 RECURSOS
5.1 Do resultado da etapa do processo seletivo caberá recurso de recontagem e nulidade, por escrito e
devidamente fundamentado, dirigido à Comissão de Seleção e Admissão e enviado ao endereço eletrônico
da coordenação do Programa de Pós-Graduação (ppgef@ufpe.br) no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua
divulgação.
5.2 O espelho de correção será divulgado para todos os candidatos ao término da prova teórica. Aos
candidatos que solicitarem recurso, será facultado vista à prova realizada.
5.3 Na hipótese de um recurso em etapa inicial da seleção não ser decidido antes da etapa subsequente, fica
assegurado ao recorrente dela participar, sob condição, até a decisão do recurso.

6 VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
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6.1 São fixadas 21 (vinte e uma) vagas para o Curso de Mestrado, todas para a Área de Concentração
Biodinâmica do Movimento Humano. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação dos
candidatos.
6.2 Do total de vagas, 30% são destinadas às pessoas que se autodeclarem negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis), sendo uma das vagas
reservadas, obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
6.3 Uma vaga poderá ser preenchida por servidores ativos dos quadros permanentes da UFPE que,
aprovados na seleção, não tenham logrado classificação na forma prevista em 6.1, obedecida a ordem de
classificação (Resolução 1/2011 do CCEPE).
6.4 Em caso de desistência de um candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula,
será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecendo a ordem de classificação.

7 - AÇÕES AFIRMATIVAS
7.1 - O número de vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) será de trinta por cento (30%) do total das vagas ofertadas, sendo uma
das vagas reservadas, obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
7.1.1 - Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência deverão, no ato de inscrição, fazer a
opção por concorrer às vagas de ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela Resolução 17/2021
do CEPE/UFPE, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência
quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
7.1.2 - Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado em
vaga de ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e
aprovado(a), dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
7.1.3 - Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla concorrência,
permitindo assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações afirmativas, se aprovados(as)
no processo seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
7.1.4 - Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número
suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas
remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
7.1.5 - Nos casos em que houver mais candidatos(as) aprovados(as) do que o número de vagas previstas no
item

7.1,

ocupará

a

vaga

aquele(a)

que
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8 DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 As inscrições, as informações e a divulgação dos resultados de cada etapa e dos recursos serão
publicadas no site do PPGEF-UFPE (www.ufpe.br/ppgef).
8.2 As notas dos candidatos serão atribuídas pelos membros da Comissão de Seleção e Admissão e
fundamentadas segundo o juízo soberano desta mesma Comissão.
8.3 É consagrada a nota 7 (sete), como nota mínima para aprovação nas Etapas 1 e 2 de seleção.
8.4 Cumpridas as regras deste Edital, a matrícula no curso, não assegura o recebimento de bolsa de estudos.
8.5 Será garantida a não identificação do candidato na Prova Teórica.
8.6 Este edital está disponível no site www.ufpe.br/propg e www.ufpe.br/ppgef, e publicado no Boletim
Oficial da UFPE.
8.7 A realização da inscrição por um candidato implica em irrestrita submissão deste candidato ao presente
Edital;
8.8 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Eduardo Zapaterra Campos
Coordenação do PPGEF-UFPE – UFPE
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IV.

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA A PROVA TEÓRICA DO MESTRADO

V.

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA
A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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ANEXO I
FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CV LATTES
PROGRAMA DE PG EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE
(versão digital para preenchimento disponível em www.ufpe.br/ppgef)
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Valor Unitário
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 4)
1.1 Iniciação científica (bolsista ou voluntário) submetido a um processo
1,4 por ano
seletivo por instituição de fomento à pesquisa
1.2 Bolsista de extensão (Projetos Institucionais, PET etc.) realizada na
0,5 por semestre
Graduação (oficialmente registrada pela instituição).
1.3 Monitoria realizada na Graduação (bolsista ou voluntário) por
0,5 por semestre
concurso ou processo seletivo.
1.4 Orientação de IC
0,5 por atividade
1.5 Coorientação de IC
0,25 por atividade
1.6 Orientação de TCC
0,5 por atividade
1.7 Coorientação de TCC
0,25 por atividade
1.8 Programa de residência Multiprofissional ou Curso de especialização
1,5 por curso
com carga horária mínima de 360 h
2. PRODUÇÃO EATIVIDADETÉCNICO-CIENTÍFICA
Valor Unitário
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 3,5)
2.1 Livros publicados (organizador, autor ou coautor)
1 por livro
2.2 Capítulos de livros (autor ou coautor)
0,25 por capítulo
2.3 Artigo completo publicado - Autor principal (Qualis B3 a B1)
1,6 por artigo
2.4 Artigo completo publicado - Coautor (Qualis B3 a B1)
1,2 por artigo
2.5 Artigo completo publicado - Autor principal (Qualis A1 e A2)
2,6 por artigo
2.6 Artigo completo publicado - Coautor (Qualis A1 e A2)
1,4 por artigo
2.7 Produção Técnica relevante (manuais, vídeo-aula, websites).
0,3 por produção
2.8 Participação de projetos com captação de recursos em agências de
1,3 por projeto
fomento reconhecidas (FAPS, CNPQ, CAPES e outras)
2.9 Participação em Bancas de TCC
0,1 por banca
2.10 Participação em eventos científicos internacionais, nacional ou
regional/local: como palestrante/ conferencista/ mesa redonda/ simpósio/ 0,3 por ocorrência
colóquio/ coordenador de mesa redonda e outros
2.11 Trabalhos apresentados em eventos científicos (Tema livre/Pôster)
0,15 por ocorrência
com resumo publicado nos anais do evento
3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO
Valor Unitário
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,5)
3.1 Participação em eventos científicos internacionais
0,5 por participação
(congressos/simpósios/ Jornada e outros) como ouvinte
3.2 Participação em eventos científicos nacionais, regional/local
0,2 por participação
(congressos/simpósios/ Jornada e outros) como ouvinte
3.3 Participações em Comissão Organizadora de Eventos Científicos
1,0 por evento
3.4 Curso de atualização ou extensão com carga horária mínima de 40 h
0,25 por curso
3.5 Curso de Extensão (CH mínima de 12h)
0,15 por curso
3.6 Prêmios/Menção honrosa em trabalho apresentado em eventos
0,5 por ocorrência
científicos
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Valor Unitário
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,0)
4.1 Atividades profissional na área de formação ou correlatas
0,5 por ano
4.2 Atividades de docência no terceiro grau em instituição pública ou
1 por ano
privada
4.3 Supervisão ou Preceptoria de estágio curricular e extracurricular
0,5 por estágio
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Pontuação
Máxima
4,2
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
Pontuação
Máxima
2,0
1,0
3,2
2,4
5,2
2,8
0,6
2,6
1,0
1,8
2,1
Pontuação
Máxima
2,5
2,0
3,0
2,5
1,5
2,5
Pontuação
Máxima
3,0
4,0
3,0
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Itens do CV

Pontos
Pontos
Peso do item
alcançados
corrigidos

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 4)

x 4,0

2. PRODUÇÃO EATIVIDADETÉCNICO-CIENTÍFICA
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 3,5)

x 3,5

3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,5)

x 1,5

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Limite máximo de 10 pontos, Peso 1,0)

x 1,0
Total

Observação: A nota final dos currículos utilizará a estratégia americana de pontuação, concedendo a nota
máxima ao melhor currículo e as demais serão calculadas por proporcionalidade.
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ANEXO II
EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)

Para efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o candidato deverá
emitir a GRU para pagar em qualquer agência do Banco do Brasil.

Para emissão da GRU, acessar a página eletrônica www.stn.fazenda.gov.br e seguir os passos abaixo
indicados:

- SIAFI - Sistema de Administração Financeira
- Guia de Recolhimento da União (GRU) http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp,
- Clicar em GRU simples, com preenchimento dos seguintes campos:
- Unidade favorecida: 153098
- Gestão: 15233
- Recolhimento: 28832-2
- Número de referência: 15309830353615
- Competência e vencimento: não é necessário informar
- Contribuinte (depositante): CPF do candidato
- Imprimir o boleto e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil o valor de R$ 50,00 (cinquenta- reais).

OBSERVAÇÃO:
De acordo com a Resolução nº 01/2012 publicada no BO/UFPE nº 87 de 20/09/2012, serão isentos do
pagamento da taxa de inscrição: 1. Os alunos concluintes de curso de graduação da UFPE; 2. Servidores
dessa instituição; 3. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CU) para os Programas Sociais do Governo
Federal e integrantes de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 e conforme Res.
01/2015 do Conselho de Administração da UFPE. Caso se encontre em uma dessas possibilidades de
isenção, o candidato deve anexar à documentação encaminhada, cópia, respectivamente, dos seguintes
documentos: 1. Comprovante de matrícula com previsão de conclusão; ou 2. Crachá funcional ou
contracheque; ou 3. Inscrição no Cadastro Único.
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ANEXO III
REQUERIMENTO PARA DISPENSA DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A

Comissão

de

Seleção

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Eu____________________________________________________________________,

Educação
CPF

Física,
Nº

______________________, venho, através deste, solicitar a dispensa da taxa de inscrição, por estar 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.

Local e data

Assinatura
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ANEXO IV
PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA A PROVA TEÓRICA DO MESTRADO

Programa:
A prova teórica será composta por:
a. questões relacionadas a um artigo na língua Inglesa (disponibilizado no momento da avaliação);
b. questões relacionadas a elaboração de proposta de investigação em consonância com as linhas de pesquisa
do PPGEF-UFPE.

A bibliografia apresentada a seguir serve de norteamento para o processo seletivo. A consulta de material
complementar por parte do candidato é recomendada. Entretanto, as questões da prova versarão sobre
aspectos metodológicos e de conteúdo abordados no artigo selecionado para o momento da avaliação. As
questões a serem respondidas por todos os candidatos independerão das linhas de pesquisa pretendidas, o que
implica que os candidatos devam estar aptos para responder questionamentos das duas linhas de pesquisa do
programa.

Bibliografia:
CRESWELL, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th.
Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, 273 p. ISBN 9781452226095.
GREENHALGH, T. Como Ler Artigos Científicos: Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências. 4.
Porto Alegre: Editora Artmed, 2013.
THOMAS JR; NELSON JK; SILVERMAN SJ. Métodos de pesquisa em atividade física. Tradução de
Ricardo D.S. Petersen. 6ed. Porto Alegre: Artmed; 2012: 419p. Título original: Reseanch Methods in
Physical Activity. (Parte 3: 235-395)
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ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Eu,_________________________________________________________, CPF nº___________, portador(a)
do RG nº __________, declaro, para os devidos fins, atender ao Edital nº____________________, do
Programa de Pós-graduação em ____________________ da Universidade Federal de Pernambuco, no que se
refere à reserva de vagas para candidatos(as) ____________________. Estou ciente de que, se for
detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às 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 do
que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em Instituições Federais de Ensino de que tratam a
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se “a
prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de
Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.

Local e data
Assinatura
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA CIVIL, publicado no B.O.UFPE n. 168, de 26 de outubro de 2021.

Onde se Lê:
8.1.2 O candidato aprovado que participou da seleção com “Declaração de provável concluinte”, também deverá
obrigatoriamente entregar o documento de conclusão do curso de nível anterior até o período de pré-matrícula.

Leia-se:
8.1.2 O candidato aprovado que participou da seleção com “Declaração de provável concluinte” deverá
obrigatoriamente entregar o documento de conclusão do curso de nível anterior até às 12 horas do último dia
de matrícula, conforme calendário acadêmico previamente publicado no site www.ufpe.br/poscivil..

Onde se Lê :
ANEXO D - ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS
6. Número de vagas de Doutorado:
Código de
Vaga

Tema de
pesquisa

DRH01
DRH02
DRH03

04
05
06
Total

Vagas ofertadas para doutorado
AC: ampla
AF: ações
concorrência
afirmativas
1
--1
1
1
--3
1

Leia-se:
6. Número de vagas de Doutorado:
Código de
Vaga

Tema de
pesquisa

DRH01
DRH02
DRH03

04
05
06
Total

Vagas ofertadas para doutorado
AC: ampla
AF: ações
concorrência
afirmativas
2
--1
1
1
--3
1

Onde se Lê :
APÊNDICE I CRONOGRAMA DA SELEÇÃO DE MESTRADO E DE DOUTORADO
A seleção para o Mestrado e o Doutorado obedecerá ao seguinte cronograma:
ETAPAS DA SELEÇÃO
Inscrição.

DATAS
26/10/2021 a 16/11/2021

Divulgação do deferimento das Inscrições
(www.ufpe.br/poscivil).
Prazo Recursal - Homologação das Inscrições
(selecaoppgec@gmail.com).

HORÁRIO
Até às 17 horas do dia
16/11/2021

22/11/2021

Até às 22h

23 e 24/11/2021

Até às 15 horas do dia
24/11/2021
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Etapa Obrigatória: Avaliação do Currículo Lattes e do
Histórico Escolar da Graduação.
Resultado da Etapa Obrigatória.
Prazo Recursal- Etapa Obrigatória.
Etapas Específicas: definidas por cada área de
concentração em seus respectivos Anexos.
Resultado da Etapa Específica.
Prazo Recursal- Etapa Específica.
Resultado Parcial – Aguardando homologação da
Comissão de Heteroidentificação.
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
Resultado dos recursos a Comissão de Heteroidenficação
Resultado Final
Prazo Recursal – Resultado Final
Pré-matrícula

25/11/2021

09 às 17h

29/11/2021

Até às 17h
Até às 15 horas do dia
02/12/2021
Link de defesa remota e
horários serão divulgados no
site www.ufpe.br/poscivil
Até às 17h
Até às 15 horas do dia
13/12/2021

30/11/2021 a 02/12/2021
06/12/2021 e 07/12/2021
09/12/2021
10/12/21 e 13/12/2021
14/12/2021

Até às 17h

15/12/21 a 17/12/2021

Até às 15 horas do dia
17/12/2021

20/12/21 a 22/12/2021
23/12/2021

Até às 17h
Até às 15 horas do dia
29/12/2021
Até às 17h
Até às 17h
Até às 15 horas do dia
07/01/2022
Até às 17 horas do dia
22/01/2022

27/12/21 a 29/12/2021
30/12/2021
05/01/2022
06/01/2022 e 07/01/2022
10/01/2022 a 22/01/2022
2022.1, conforme Matrículas
no SIG@ Pós/PROPESQ
2022.1, conforme definido
pelo Programa após a
matrícula

Matrícula
Início das Aulas

-

Leia-se:
ETAPAS DA SELEÇÃO
Inscrição.

DATAS
26/10/2021 a 26/11/2021

Divulgação do deferimento das Inscrições
(www.ufpe.br/poscivil).
Prazo Recursal-Homologação das Inscrições
(selecaoppgec@gmail.com).
Etapa Obrigatória: Avaliação do Currículo Lattes e do
Histórico Escolar da Graduação.
Resultado da Etapa Obrigatória.
Prazo Recursal- Etapa Obrigatória.
Etapas Específicas: definidas por cada área de concentração
em seus respectivos Anexos.

Resultado da Etapa Específica.
Prazo Recursal- Etapa Específica.
Resultado Parcial – Aguardando homologação da Comissão
de Heteroidentificação.
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

HORÁRIO
Até às 17 horas do dia
26/11/2021

01/12/2021

Até às 22h

02 e 03/12/2021

Até às 15 horas do dia
03/12/2021

06/12/2021

09 às 17h

07/12/2021

Até às 17h
Até às 17 horas do dia
10/12/2021
Link de defesa remota e
horários serão divulgados
no site
www.ufpe.br/poscivil
Até às 17h
Até às 15 horas do dia
21/12/2021

09 e 10/12/2021

13/12/2021 a 15/12/2021
16/12/2021
17/12/21 e 21/12/2021
22/12/2021

Até às 17h

28/12/21 a 30/12/2021

Até às 15 horas do dia
30/12/2021

03/01/2022 a 06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022 a 12/01/2022
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Resultado dos recursos a Comissão de Heteroidenficação
Resultado Final
Prazo Recursal – Resultado Final
Pré-matrícula
Matrícula
Início das Aulas

13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022 a 19/01/2022
21/01/2022 a 28/01/2022
2022.1, conforme Matrículas no
SIG@ Pós/PROPESQ
2022.1, conforme definido pelo
Programa após a matrícula

12/01/2022
Até às 17h
Até às 17h
Até às 15 horas do dia
19/01/2022
Até às 17 horas do dia
28/01/2022
-

Leonardo Herszon Meira
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil-UFPE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS / ESCOLA DE ENGENHARIA DE
PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Edital de Seleção aprovado em reunião do Colegiado, em 09/11/2021)
A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Oceanografia torna público o presente Edital que
será publicado através do endereço eletrônico https://www.ufpe.br/ppgo/ e as normas do Processo
Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022.1 ao corpo discente do Programa de Pós-graduação em
Oceanografia, Cursos de Mestrado e Doutorado:
1. INSCRIÇÃO:
1.1
– Para o Curso de Mestrado exige-se graduação reconhecida pelo MEC na área do Programa, ou
áreas afins; e para o Curso de Doutorado, mestrado na área do Programa, ou áreas afins, realizados em
instituições reconhecidas pela CAPES/MEC ou, se instituições estrangeiras, de nível compatível com
os critérios de qualidade da CAPES/MEC.
1.2
– A inscrição se realizará exclusivamente através de formulário eletrônico do Google Forms
acessível no link https://forms.gle/WMLKCcvJ3Mu4gXDr5.
1.3
– As inscrições serão verificadas pela Comissão de Seleção e Admissão, no que se refere ao
cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2, para fins de homologação.
1.4
– São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação
por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título.
2. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO (em formato pdf):
2.1
– Documentação exigida para a inscrição na seleção de Mestrado e de Doutorado que deverá ser
enviada através do formulário eletrônico no link https://forms.gle/WMLKCcvJ3Mu4gXDr5:
Todos os documentos referentes ao item (a) devem ser salvos em um único arquivo em pdf e;
todos os documentos referentes aos itens (b) a (e) devem ser salvos em um único arquivo em pdf.
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma dos Anexo I;
b) cópias dos seguintes documentos: RG de órgão oficial (não serão aceitos documentos de associações
profissionais), CPF, Título de Eleitor e comprovação de certidão de quitação eleitoral (obtida através
do site do Tribunal Superior Eleitoral/TSE), ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro; c) 01
(uma) foto tipo 3 x 4 cm, recente;
d)
comprovante de pagamento da taxa no valor de R $50,00 (cinquenta reais), conforme boleto
(ver Anexo II), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br. Desde
que devidamente comprovado, há isenção da taxa para estudantes que possuam vínculo com a UFPE
em nível de Graduação ou de Pós-Graduação stricto sensu, servidores ativos e inativos da UFPE
(técnico administrativo e docentes), e professor substituto. Não serão aceitos recibos de agendamento
de pagamento.
e)
Curriculum Vitae devidamente documentado, numerado e em arquivo único no modelo
adotado pelo Programa (Anexo III para o Mestrado e Anexo IV para o Doutorado).
f)
Os concorrentes de vagas do sistema de ações afirmativas deverão apresentar formulário e
documentação comprobatória conforme o item 6.4.1.
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g)
2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato com dois dias de
antecedência ao de Dissertação, assinado pelo candidato e formatado conforme descrito de e-mail
indicado pelo candidato quando da inscrição.
h)
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao
candidato, em dois dias úteis, o encerramento das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico,
para o endereço Pré-Projeto de pesquisa pagamento da taxa ou a interposição de recurso (formulário no
link https://forms.gle/QMKhqEYDPm2g8UtU6), dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.1.1 – O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do
pagamento da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao encerramento das inscrições, conforme
formulário modelo (Anexo V).
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão enviar
(Todos os documentos referentes a esse item devem ser salvos em um único arquivo em pdf):
i)
no item 3.1.2.1b;
a)
Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação. Em casos nos quais o candidato
é classificado como possível concluinte de curso de graduação, vide o item 2.5. c) Cópia do histórico
escolar do Curso de Graduação.
2.3 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão enviar
(Todos os documentos referentes a esse item devem ser salvos em um único arquivo em pdf):
a) Pré-Projeto de pesquisa de Tese, assinado pelo candidato e formatado conforme descrito no item
3.1.2.1b;
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
c) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado. Em casos nos quais o candidato é
classificado como possível concluinte de curso de mestrado, vide o item 2.5; d) Cópia do histórico
escolar dos Cursos de Graduação e Mestrado;
e) Comprovante de publicação de um artigo de sua autoria em periódico científico especializado e
indexado à área do Programa, ou área afim. Somente será válida carta de aceite definitivo emitido pelo
Editor do periódico científico, sendo desconsiderados aceites condicionais a alterações no manuscrito.
2.4 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil
no país onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da
Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais
não é necessária nenhuma autenticação.
2.5 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de
graduação, e 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 data prevista para conclusão do curso, emitida
pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que
tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de
documento comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado, até a data de realização da
matrícula.
3. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO:
O Concurso será procedido por 1 (uma) Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do
Programa, formadas por 5 (cinco) membros titulares e 2 (dois) suplentes para o Mestrado e para o
Doutorado.
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3.1 – A Seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado constará de duas Etapas:
Etapas do Concurso
Datas
Horários
Inscrições
10 a 14 de janeiro de 2022
Até as 17:00h do dia 14
de janeiro
Resultado da homologação das inscrições 18 de janeiro de 2022
17:00
Prazo recursal
19, 20, 21 de janeiro de 2022
Até as 12:00h do dia
21/01
Etapa 1
Prova de Interpretação Científica
24 de janeiro de 2022
09:00 – 13:00

Resultado da Etapa 1
Prazo Recursal da Etapa 1
Divulgação do horário dos candidatos
para defesa do pré-projeto de pesquisa
Etapa 2
Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa
Avaliação
do
Curriculum
(Comissão)
Resultado da Etapa 2
Prazo Recursal da Etapa 2

28 de janeiro de 2022
31 de janeiro a 02 de fevereiro
de 2022
02 de fevereiro de 2022

07, 08, 09, 10 e 11 de fevereiro
de 2022
Vitae 10 de fevereiro de 2022
11 de fevereiro de 2022

17:00
Até as 12:00h do dia
02/02
17:00

09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
17:00

14, 15 e 16 de fevereiro de 2022 Até as 12:00h do dia
16/02
14, 15 e 16 de fevereiro de 2022 Até as 17:00h

Período para envio de material para
avaliação da veracidade da
autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
15, 16 e 17 de fevereiro de 2022
Comissão de Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos
e pardos)
Resultado
da
Comissão de Heteroidentificação
18 de fevereiro de 2022
Prazo
recursal
Heteroidentificação
Resultado Final
Matrícula on line

para

comissão 21 de fevereiro de 2022

14:00

21 de fevereiro de 2022
17:00
2022.1 Conforme calendário da
do SIGAA - PROPG
Início das aulas 2022.1
Calendário
definido
pelo
Programa após a matrícula
*em data e horários a serem estabelecidos pelo Calendário PROPESQ/UFPE através de calendário
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3.1.1 – Etapa 1 – Provas de Interpretação Científica
3.1.1.1 – Essa prova possui caráter eliminatório, com peso 4 (quatro) para o Mestrado e peso 3
(três) para o Doutorado, e nota mínima 7,0 (sete vírgula zero). Terá duração de 4 (quatro) horas. A
prova tem por objetivo avaliar os conhecimentos básicos na área de oceanografia e sua capacidade de
ler e interpretar textos técnicos e científicos na língua inglesa, especialmente aqueles de periódicos
científicos de ampla circulação mundial. A prova de interpretação científica consistirá na interpretação
de texto científico em língua inglesa, relativo à Oceanografia, sobre o qual serão apresentadas
perguntas que deverão ser respondidas considerando as informações científicas constantes no texto,
além de outros conteúdos sobre oceanografia relacionados ao tema do texto científico (ver Anexo VI).
O texto científico será selecionado pela comissão de seleção dentre a literatura corrente e relevante na
área da Oceanografia, a qual inclui periódicos tais como Nature, Science, PNAS, dentre outros. Os
critérios de avaliação serão: capacidade de síntese e clareza de expressão (40%); adequação e coerência
das respostas (60%). A prova será aplicada através do Google Forms.
3.1.1.2 – Durante as provas deverá ser utilizado, unicamente, o formulário elaborado pela Comissão
cujo link de acesso será enviado aos candidatos antes do início da prova.
3.1.1.3 – A prova de interpretação científica poderá ser respondida no idioma Inglês pelos candidatos
estrangeiros, desde que sua a língua materna não seja o Português.
3.1.2 – Etapa 2 – Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa e Avaliação do Curriculum Vitae
3.1.2.1 – Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa: O pré-projeto será apresentado pelo candidato à
Comissão de Seleção e Admissão utilizando o Google Meets através de link para uma sala enviado pela
Comissão e terá caráter classificatório. A mesma constará de análise do documento pela Comissão e
defesa através de videoconferência (conforme item 3.1.2.1.3) pelo candidato, durante sessão de 15
minutos para o mestrado e 20 minutos para o doutorado, da forma que segue:
a)
Nível Mestrado: A defesa do Pré-Projeto de Pesquisa terá peso 2 (dois). O candidato será
arguido pela Comissão de Seleção sobre o pré-projeto de pesquisa da sua Dissertação.
b)
Nível doutorado: A defesa do Pré-Projeto de Pesquisa terá peso 3 (três). O candidato fará o
pré projeto de pesquisa de sua Tese e será arguido pela Comissão de Seleção sobre o mesmo. O
candidato fará uma apresentação oral (10 minutos) do pré-projeto de pesquisa de sua Tese e logo
após será arguido pela Comissão de Seleção sobre o mesmo.
3.1.2.1.1 – São critérios para a defesa do pré-projeto: a) contextualização teórico-metodológica dos
tópicos envolvidos, demonstrando capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência para atingir
seus objetivos (25%); b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
(15%); c) consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores principais da
área bem como dos debates atuais (20%); d) demonstração de autonomia intelectual e pensamento
crítico (20%); g) viabilidade econômica e exequibilidade do projeto (20%);
3.1.2.1.2 – O depósito do pré-projeto perante a Comissão de Seleção será de responsabilidade
exclusiva do candidato no ato da inscrição. É permitido ao candidato contatar um docente habilitado do
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFPE para acompanhá-lo na elaboração do PréProjeto de Pesquisa. O pré-projeto deverá conter no máximo 4 páginas, excluindo-se a capa, nas
seguintes especificações obrigatórias: - Formato A4, margens superior 1,5cm; inferior 2,5cm; esquerda
e direita 2,0cm; - Parágrafos com espaçamento: 0pt (antes), 6pt (depois) e simples entre linhas; Títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda; - Corpo do texto: Arial 10, não negrito,
alinhamento justificado. Os seguintes itens mínimos devem estar claramente destacados: - Título; Introdução; - Objetivos (geral e específicos); - Metodologia; - Resultados esperados; - Viabilidade da
proposta; - Cronograma de trabalho (24 meses para o curso de Mestrado e 48 meses para o curso de
Doutorado); - Referências bibliográficas. Para garantir a imparcialidade na avaliação do documento, o
mesmo não pode identificar o futuro orientador (ou orientadores) ou o professor contatado para
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a elaboração do mesmo. A identificação do(s) futuro(s) orientador(es) acarretará na eliminação do
candidato.
3.1.2.2 – Avaliação do Curriculum vitae: A avaliação do Curriculum vitae, com peso 2 (dois) para o
Mestrado e peso 2,5 (dois vírgula cinco) para o Doutorado, é de caráter classificatório.
3.1.2.2.1 Na avaliação do Curriculum vitae para Mestrado (ANEXO IV) será obedecida a seguinte
tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO:
Pontuação
Pontuação Máxima
por sub-item por sub-item
Média do Histórico Escolar da Graduação
3,0
3,0
Especialização (Lato Sensu) na área do Programa
2,0
2,0
Especialização (Lato Sensu) em outras áreas
0,5
1,0
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 1 – TITULAÇÃO

3,0

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Professor de ensino fundamental/Professor de ensino médio na
área do Programa (por semestre)
Monitor de disciplina de graduação (por disciplina)
Professor de terceiro grau na área do Programa (por semestre)
Professor de terceiro grau de áreas afins (por semestre)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, técnico) (por semestre)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria (por semestre)

Pontuação
por sub-item
0,25

Pontuação Máxima
por sub-item
0,5

0,15
0,5
0,25
0,25

0,3
0,5
0,5
0,5

0,25

0,5

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 2: EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

0,5

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA:
Pontuação
sub-item

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
1,0

Estágio voluntário, mínimo 120 horas (por ano)

0,5

Bolsa de Iniciação Científica ou similar (por ano)

1,0

2,5

Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (por ano)

1,0

2,0

Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias) (por orientação)

1,0

2,0
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Participação em projeto de pesquisa aprovado por órgão de
fomento (por semestre)

0,5

2,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 3 – ATIVIDADES DE
PESQUISA

2,5

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA:
Pontuação
sub-item
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
0,2
congressos
de estudantes (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 0,3
locais/regionais (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 0,4

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
0,6
0,9
1,2

nacionais (por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
(por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES A e B (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES ou inclusa no Qualis/CAPES C (por trabalho)
Publicação de capítulos de livros (por capítulo)
Autoria de livro (por livro)
Prêmios científicos (por prêmio)

0,75

1,5

0,75

1,5

1,0

2,0

2,5

2,5

1,25

2,5

1,0
1,25
1,0

1,0
2,5
1,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 4 – PRODUÇÃO
ACADÊMICA

3,0

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO:
Pontuação
sub-item
Participação em congressos e simpósios (com duração mínima
de 2 dias completos) sem apresentação de trabalho (por
participação)

0,1
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Minicurso (mínimo 12h), como aluno (por minicurso)

0,25

0,5

Participação em cursos com média duração (min. 40h) (por
curso)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos (por evento)
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, embarque) 105h
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto de extensão registrado (por semestre)

1,0

1,0

0,5

1,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 5 – ATIVIDADES DE
EXTENSÃO

1,0

3.1.2.2.2 – Na avaliação do Curriculum vitae para Doutorado (ANEXO V) será obedecida à seguinte
tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO:
Pontuação
sub-item
Mestrado na área do Programa e afins
Mestrado em outras áreas
Especialização (Lato Sensu) na área do Programa
Especialização (Lato Sensu) em outras áreas
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 1 - TITULAÇÃO

2,0
1,0
1,0
0,5

por Pontuação
Máxima por subitem
2,0
1,0
1,0
0,5
2,0

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Pontuação
sub-item

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
1,0

Professor de ensino fundamental/Professor de ensino médio na
área do Programa (por semestre)
Monitor de disciplina de graduação (por disciplina)

0,5
0,25

1,0

Estágio docência no ensino superior (por disciplina)

0,5

1,0

Professor de terceiro grau na área (por semestre)

1,0

1,0
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Professor de terceiro grau de áreas afins (por semestre)

0,5

0,5

Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, técnico) (por semestre)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria (por semestre)

0,5

1,0

0,5

1,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 2 – EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

1,0

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA:
Pontuação
sub-item

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
1,0

Estágio voluntário, mínimo 120 horas (por ano)

0,5

Bolsa de Iniciação Científica ou similar (por ano)

1,0

2,0

Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (por ano)

1,0

2,0

Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias) (por orientação)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes (por semestre)

1,0

2,0

1,0

2,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 3 – ATIVIDADES DE
PESQUISA

2,5

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA:
Pontuação
sub-item
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais 0,25

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
1,0

locais/regionais (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais (por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
(por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional (por trabalho)

0,3

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,75

1,5

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 181 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

17 DE NOVEMBRO DE 2021

48

Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES A ou 2B2+ (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES B3-5
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES C- (por trabalho)
Publicação de capítulos de livros (por capítulo)
Autoria de livro (por livro)
Prêmios científicos (por prêmio)

1,25

2,5

0,75

1,5

0.3

0.6

1,0
1,25
1,0

2,0
2,5
2,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 4 – PRODUÇÃO
ACADÊMICA

3,0

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO:
Pontuação
sub-item

por Pontuação
Máxima
por
sub-item
0,5

Participação em congressos e simpósios (com duração mínima
de 2 dias completos) sem apresentação de trabalho (por
participação)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (por minicurso)

0,1

0,25

0,5

Participação em cursos com média duração (min. 40h) (por
curso)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos (por evento)
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, embarque) 105h
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto de extensão registrado (por semestre)

1,0

1,0

0,5

1,0

NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 5 – ATIVIDADES DE
EXTENSÃO

1,5

4. RESULTADO:
4.1
- O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a
cada uma das etapas do concurso, sendo os candidatos classificados em ordem decrescente pelas notas
obtidas. Serão considerados habilitados candidatos que obtiverem nota geral igual ou superior a
7,00 (sete vírgula zero), sendo obedecido o número de vagas deste Edital.
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4.2
– Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na prova de
Interpretação Científica, na defesa do pré-projeto de pesquisa e na avaliação do Curriculum vitae.
4.3
- A divulgação do resultado final ocorrerá em publicação do Boletim Oficial da Universidade,
disponibilizado no site https://www.ufpe.br/ppgo e enviado por e-mail aos candidatos.
5. RECURSOS:
5.1
– Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso (formulário no
link https://forms.gle/QMKhqEYDPm2g8UtU6), de nulidade ou de recontagem, devidamente
fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias de sua divulgação. É facultado
ao requerente, mediante solicitação por escrito, fazer vistas do espelho de correção da avaliação escrita
(prova de interpretação científica).
5.2
– Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao
recorrente dela participar, sob condição.
6. VAGAS, CLASSIFICAÇÃO E BOLSAS:
6.1
- São ofertadas 15 vagas para o Curso de Mestrado e 12 para o Curso de Doutorado para
qualquer linha de pesquisa do programa. As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados e
classificados, obedecidos o número de vagas e a classificação do resultado da seleção ordinária
realizada anteriormente. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de
encerramento da matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a
ordem de classificação. 6.2 - Do total de vagas ofertadas em cada curso, 30% serão destinadas a
candidatos(as) autodeclarados(as) ou oriundos(as) da população negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis), segundo a Resolução CEPE/UFPE Nº
17/2021, o que corresponde a 05 (cinco) vagas para Mestrado e 04 (quatro) para Doutorado, sendo uma
das vagas reservada, obrigatoriamente, para pessoas com deficiência em ambos os níveis.
6.3
- Cumprindo o disposto na resolução nº 1/2011-CCEPE, será oferecida 1 (uma) vaga adicional
às fixadas no item 6.8 para os servidores ativos e permanentes da UFPE (técnico-administrativos e
docentes), desde que aprovado e classificado no processo de seleção.
6.4
- Para concorrer às vagas no sistema de ações afirmativas mencionadas no item 6.2, os(as)
candidatos(as) deverão enviar, junto à inscrição, a documentação comprovando sua condição perante as
ações afirmativas, em conformidade com a Resolução CEPE/UFPE Nº 17/2021.
6.4.1 - É obrigatório no momento da inscrição a apresentação do termo de autodeclaração devidamente
assinado, conforme ANEXO VII, bem como apresentação de documento comprobatório conforme
especificado abaixo:
a)
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;
b)
As pessoas com deficiência auditiva ou visual deverão apresentar os seguintes documentos: I exame de
audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer
específico com restrições e/ou recomendações; II - exame oftalmológico em que constem a acuidade
visual, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações;
c)
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;
d)
Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de
pertencimento
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assinada por liderança local;
e)
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).
6.5
- Em caso de desistência de candidato(a) aprovado para as vagas de ações afirmativas, a mesma
será
preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e aprovado(a), dentre os que
concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.6
- Caso as vagas mencionadas no item 6.2 não sejam ocupadas, poderão ser remanejadas para
candidatos(as) da ampla concorrência, a critério do colegiado do PPGO, considerando-se a ordem de
classificação no processo seletivo e as temáticas de pesquisa.
6.7
- Os(as) candidatos(as) deverão expressar no ato da inscrição sua decisão sobre a abdicação da
vaga em ações afirmativas, em caso de aprovação também na ampla concorrência. Uma vez que 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.
6.8
- Nos termos da Resolução 01/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão
são asseguradas 3 vagas institucionais, adicionais às previstas em 6.1, sendo 2 para o Curso de
Mestrado, e 1 para o Curso de Doutorado, para candidatos aprovados, desde que servidores ativos dos
quadros permanentes da UFPE.
6.9
- As bolsas de estudos oferecidas pelos órgãos de fomento serão distribuídas pela Comissão de
Bolsas do PPGO, após as matrículas, seguindo o critério de ordem de classificação e o número de
bolsas disponíveis, não estando garantida a concessão de bolsas aos selecionados.
6.10 - Os candidatos selecionados através deste processo seletivo poderão ter acesso a recursos e
atividades disponibilizados pelo Programa de Formação de Recursos Humanos PRH-38.1 “Análise de
Riscos e Modelagem Ambiental na Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás” em
nível de Mestrado e Doutorado. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail prh38.1@ceerma.org.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1 - Informações:
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia-PPGO
Página na web: https://www.ufpe.br/ppgo
Email: ppgo.coord@ufpe.br
7.2 - Os candidatos somente terão acesso ao link para os formulários das provas através de senha
eletrônica a ser gerada pela Comissão, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a
quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos horários estabelecidos.
7.3 – Será garantida a não identificação dos candidatos na prova de Prova de Interpretação Científica
no momento de correção da mesma.
7.4 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas
por cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.5 – É consagrada a nota 7,00 (sete inteiros com duas casas decimais) como nota mínima para
aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.
7.6 - Na ocorrência de grande número de candidatos, a Avaliação do Pré-projeto de Pesquisa (parte da
Etapa 2) poderá se realizar em dias sucessivos.
7.7 - Este edital será publicado no Boletim Oficial da UFPE, disponibilizado na Secretaria e no site do
Programa e no https://www.ufpe.br/ppgo.
7.8 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
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7.9 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 17 de novembro de 2021.
Pedro Augusto Mendes de Castro Melo
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia – UFPE

Anexos:
I.
FICHA DE INSCRIÇÃO
II.
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
III.
MODELO DO CURRICULUM PARA CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO
IV.
MODELO DO CURRICULUM PARA CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO
V.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
VI.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PROVA DE
INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA
VII.
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE
AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU –
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICOS
Solicito minha inscrição no exame de seleção para o curso de Pós-Graduação em Oceanografia da
UFPE Nível: (
) MESTRADO; (
) DOUTORADO

Insira a sua fotografia tipo
3x4cm recente no espaço
acima
NOME:
NOME SOCIAL(**):
PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: (
) SIM; (
) NÃO
QUAL?
FILIAÇÃO:
RG: DATA DE EXPEDIÇÃO: ___/___/____ ORGÃO DE EXP. DO RG:
CPF:
COR:
RAÇA:
POSSUI INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL: (
ENDEREÇO COMPLETO (com CEP):
TELEFONE RESIDENCIAL: (___) __________________ CELULAR:
______________________ EMAIL:
DATA DE NASCIMENTO:
PAIS:
CIDADE DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL:

) SIM; (

) NÃO
(____)

GRADUADO(A) EM (CURSO/ANO/INSTITUIÇÃO):
TÍTULO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA:
POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO? (

) SIM; (

) NÃO. QUAL?

Declaro estar ciente do conteúdo do presente Edital de Seleção Complementar 2021.2 do
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFPE, que as informações fornecidas na
documentação anexada são verdadeiras, e de que NÃO há garantia de oferta de bolsa de estudo
pelo Programa.
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DATA: ___________________LOCAL:________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO: ___________________________________________
(*) De acordo com o item 3.1.1.2.
(**) A Portaria Normativa Nº 03, de 23/03/2015, da UFPE, determina a inclusão do nome social das
pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais nos registros
acadêmicos da graduação, pós-graduação e extensão da UFPE, entendendo por nome social aquele pelo
qual as pessoas travestis, transexuais, transgêneros e intersexual se autodenominam e escolhem ser
reconhecidas, identificadas e denominadas no seu meio social.
OBS.: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, itens 2.1 – 2.3. A ausência de qualquer documento
exigido, acarretará a não homologação da inscrição.
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ANEXO II
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O boleto deverá ser impresso e o pagamento realizado junto ao Banco do Brasil.
Acesse o site http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Caso apareça uma tela com a mensagem “Esta conexão não é confiável”, clique em “Entendo os
riscos”, depois clique em “Adicionar exceção” e “Confirmar exceção de segurança”. Preencha os
campos (barras amarelas) conforme abaixo:
•
Unidade Gestora (UG): 153098
•
Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
•
Código de Recolhimento: 28832-2 – Serviços Educacionais
Clique em “Avançar”
Preencha os campos obrigatórios conforme abaixo:
1. Número de Referência: 15309830331675
2. CNPJ ou CPF do Contribuinte: insira o CPF do candidato
3. Nome do Contribuinte/Recolhedor: insira o nome do candidato
4. Valor Principal: R$ 50,00
5. Valor Total: R$ 50,00 Clique em “Emitir GRU”
Imprima a guia gerada e pague-a no Banco do Brasil
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ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULO PARA CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO
Instruções:
O candidato deve listar as atividades desenvolvidas, com detalhes mínimos suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha sob o item pertinente.
Deve digitar na própria ficha e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade
contemplada dentro de um mesmo item.
Deixar em branco itens que não foram contemplados no currículo.
Caso o candidato não saiba qual item adéqua-se melhor a sua experiência, buscar a categoria mais
próxima. Não serão penalizados casos de erros de preenchimento, mas preenchimentos incompletos
podem implicar a não pontuação.
Indicar o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).
1 – TITULAÇÃO
Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Média do Histórico Escolar da Graduação
Especialização (Lato Sensu) na área do Programa
Especialização (Lato Sensu) em outras áreas
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Professor de ensino fundamental/Professor de ensino médio na
área do Programa (por semestre)
Monitor de disciplina de graduação (por disciplina)
Professor de terceiro grau na área do Programa (por semestre)
Professor de terceiro grau de áreas afins (por semestre)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, técnico) (por semestre)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria (por semestre)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA

Estágio voluntário, mínimo 120 horas (por ano)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (por ano)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (por ano)
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Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias) (por orientação)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por órgão de
fomento (por semestre)
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA
Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Apresentação de
trabalhos/resumos
em
congressos
de estudantes (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais (por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
(por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES (por trabalho)
Publicação de capítulos de livros (por capítulo)
Autoria de livro (por livro)
Prêmios científicos (por prêmio)
5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Participação em congressos e simpósios (com duração mínima
de 2 dias completos) sem apresentação de trabalho (por
participação)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (por minicurso)
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (por
curso)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos (por evento)
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, embarque) 105h
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
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Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto de extensão registrado (por semestre)

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 181 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

17 DE NOVEMBRO DE 2021

58

ANEXO IV
MODELO DE CURRÍCULO PARA CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO
Instruções:
O candidato deve listar as atividades desenvolvidas, com detalhes mínimos suficientes para
compreender sua natureza e reconhecer a documentação anexa, na linha sob o item pertinente.
Deve digitar na própria ficha e inserir uma nova linha caso haja mais de uma atividade
contemplada dentro de um mesmo item.
Deixar em branco itens que não foram contemplados no currículo.
Caso o candidato não saiba qual item adéqua-se melhor a sua experiência, buscar a categoria mais
próxima. Não serão penalizados casos de erros de preenchimento, mas preenchimentos incompletos
podem implicar a não pontuação.
Indicar o(s) número(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) anexado(s).
1 – TITULAÇÃO
Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Mestrado na área do Programa e afins
Mestrado em outras áreas
Especialização (Lato Sensu) na área do Programa
Especialização (Lato Sensu) em outras áreas
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Professor de ensino fundamental/Professor de ensino médio na
área do Programa (por semestre)
Monitor de disciplina de graduação (por disciplina)
Estágio docência no ensino superior (por disciplina)
Professor de terceiro grau na área (por semestre)
Professor de terceiro grau de áreas afins (por semestre)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, técnico) (por semestre)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria (por semestre)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA

Estágio voluntário, mínimo 120 horas (por ano)

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 181 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

17 DE NOVEMBRO DE 2021

59

Bolsa de Iniciação Científica ou similar (por ano)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (por ano)
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias) (por orientação)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes (por semestre)
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA
Nº documento

Uso
Comissão

da

Nº documento

Uso
Comissão

da

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais (por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional (por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
internacionais (por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES A ou B2+ (por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES B3-5
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES (por trabalho)
Publicação de capítulos de livros (por capítulo)
Autoria de livro (por livro)
Prêmios científicos (por prêmio)
5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Participação em congressos e simpósios (com duração mínima
de 2 dias completos) sem apresentação de trabalho (por
participação)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (por minicurso)
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (por
curso)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos (por evento)
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Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, embarque) 105h
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto de extensão registrado (por semestre)
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(enviar para ppgocoord@ufpe.br)
Eu,_____________________________________________________, CPF/MF_________________,
Cédula de Identidade ____________________, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) sob o Nº _______________, atendendo às exigências contidas no Decreto nº 6.135/2007,
venho requerer a isenção da taxa de inscrição para submissão à Seleção 2021.2 do Programa de
PósGraduação em Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.

Em, ____ de ____________ de 2021.

__________________________________
(assinatura)
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ANEXO VI
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA DE INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA
• Conectividade entre processos oceanográficos
• Atualidades em ciências do mar
SUGESTÕES DE BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA
Calazans, D. 2011. Estudos oceanográficos: do instrumental ao prático. Disponível para download em
http://www.oceano.furg.br/sistema/upload_php/estudos_oceanograficos.pdf
Castello, J.P. & Krug,L.C. (orgs.), 2017. Introdução às Ciências do Mar. Editora Textos. Disponível
em: https://cienciasdomarbrasil.furg.br/images/livros/LivroIntroducaoCienciasDoMar.pdf
Castro, P. e Huber, M.E. 2012. Biologia Marinha - 8ª edição. ARTMED, 480 p.
Garrison, T. 2010. Fundamentos de Oceanografia. Cengage Learning, 426p.
Harari, J., 2021. Noções de Oceanografia. Disponível em:
https://www.io.usp.br/index.php/oceanos/livros.html
Teixeira, W. et al. 2009. Decifrando a Terra. Nacional, 624p.
Thurman, H.V. 2011. Introductory Oceanography.11th Edition, Prentice Hall, 544p.
Viana, D. L., Oliveira, J.E.L., Hazin, F.H.V., Souza, M.A.[editores], 2021. Ciências do mar: dos
oceanos do mundo ao Nordeste do Brasil: oceano, clima, ambientes e conservação. Vol. 1. Via
Design Publicações.
Viana, D. L., Oliveira, J.E.L., Hazin, F.H.V., Souza, M.A.[editores], 2021. Ciências do mar: dos
oceanos do mundo ao nordeste do Brasil : bioecologia, pesca e aquicultura. Vol. 2. Via Design
Publicações.
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ANEXO VII
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia
Edital Processo Seletivo

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

Eu,______________________________________________________________________________,
CPF nº ______________________, portador(a) do RG nº ___________________________, declaro,
para os devidos fins, atender ao Edital nº _____________, do Programa de Pós-graduação em
_________________________________ da Universidade Federal de Pernambuco, no que se refere à
reserva de vagas para candidatos(as) ____________________________________________________.
Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidade legais,
inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) nº 18 de 11 de
outubro de 2012, em seu artigo 9º, que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em
Instituições Federais de Ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no
7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se “a prestação de informação falsa pelo estudante,
apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla
defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das
sanções penais”.

Local e data

Assinatura
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
(Edital aprovado em reunião do Colegiado, em 07/12/2020)

O (A) coordenador (a) do Programa de Pós-graduação em Administração Mestrado Profissional
resolve tornar sem efeito edital de seleção e admissão discente publicado no Boletim Oficial no 70
da UFPE, de 07/05/2021 para 2021.2 devido ao item 7.1, para com a comunicação imediata aos
candidatos, junto com informações acerca dos procedimentos de ressarcimento da respectiva taxa
de inscrição, seguida de publicação no Boletim Oficial da UFPE.

Bruno Campello de Souza
Vice-Coordenador
Mestrado Profissional em Administração
UFPE
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PORTARIA Nº 17, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, e considerando a decisão aprovada na 10ª
Reunião do Conselho do Centro de Ciências Médicas - Faculdade de Medicina do Recife, de 12 de novembro
de 2021,
RESOLVE:
Designar a Comissão Especial da Defesa do Memorial de Professor Titular do Professor Edmundo
Lopes, composta pelos seguintes membros:
Membros Titulares:
 Prof. Edgar Guimarães Victor - UFPE
 Prof. Carlos Eduardo Brandão Mello - UNIRIO
 Profª. Nora Manoukian Forones - EPM
 Prof. José Milton de Castro Lima - UFCE
Membros Suplentes:
 Profª. Jocelene Tenório de Albuquerque Madruga Godói - UFPE
 Profª. Adalgisa de Souza Paiva Ferreira - UFMA
LUIZ ALBERTO REIS MATTOS JR
Diretor do Centro de Ciências Médicas
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PORTARIA Nº 25 - DL/CAC, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, e nos termos do Art. 10 da Resolução CEPE nº 22/2021, com
aprovação do Pleno deste Departamento,

R E S O L V E:

Designar os membros listados abaixo para compor a comissão que irá organizar e coordenar o
processo eleitoral para o(a) novo(a) Coordenador(a) e o(a) novo(a) Vice-Coordenador(a) do Curso de
Graduação em Letras Espanhol (Licenciatura) - Modalidade à distância:
Membros titulares:





Profa. Fabiele Stockmans de Nardi Sottili (SIAPE 1726965) - Presidenta;
Profa. Marcela Regina Vasconcelos da Silva Nascimento (SIAPE 3101145) - VicePresidenta;
Cristina Maria dos Santos Florêncio (SIAPE 1733499) - Representante TécnicaAdministrativa em Educação; e
Gláucia Ferreira da Silva - Representante Estudantil.

Suplentes:





Profa. Imara Bemfica Mineiro (SIAPE 2166090) - Representante Docente;
Prof. Eduardo Melo França (SIAPE 2268415) - Representante Docente;
Breno Hiroshi Hatori (SIAPE 1960340) - Representante Técnico-Administrativo em
Educação; e
Priscila Gomes Acioli - Representante Estudantil.

YURI JIVAGO AMORIM CARIBÉ
Chefe do Departamento de Letras/CAC
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PORTARIA No. 16/2021-CCS, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
Ementa: Designação de Coordenadora e Vice-Coordenadora de Laboratório
A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias e, nos termos do § 2º do artigo 4º, da
Resolução nº 02/2015 do Conselho de Administração da UFPE, de 29 de setembro de 2015,
RESOLVE:
DESIGNAR as docentes Aneide Rocha de Marcos Rabelo e Miriam Queiroz de Farias Guerra para
exercerem a função de Coordenadora e Vice-Coordenadora, respectivamente, do Laboratório de Técnicas
Sensório Motoras, do Departamento de Terapia Ocupacional, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade
Federal de Pernambuco.

Profa. Cinthia Kalyne de Almeida Alves
Diretora do CCS
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PORTARIA No. 17/2021-CCS, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
Ementa: Retificação da Portaria nº 13/2021-CCS
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, e nos termos dos artigos 28 da
Resolução 03/2014 do Conselho Universitário,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 13/2021-CCS referente à designação de membros na Comissão Especial do CCS.
ONDE SE LÊ: ... “Profa. Gabriela Haye Biazevic – USP” ...
LEIA-SE: ... “Profa. Maria Gabriela Haye Biazevic – USP” ...

Profa. Cinthia Kalyne de Almeida Alves
Diretora do CCS

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 181 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 70

17 DE NOVEMBRO DE 2021

69

PORTARIA Nº 001/2021 - DEPSI, de 16 DE NOVEMBRO DE 2021
DESIGNAÇÃO
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
Designar, a partir de 30/11/2020, as professoras Alessandra Ramos Castanha e Marina Assis
Pinheiro, para assumirem respectivamente, a Coordenação e Vice-coordenação de Estágios do Curso de
Graduação em Psicologia. A presente indicação foi homologada pelo Pleno do Departamento de Psicologia
em 26 de novembro de 2020.
TELMA COSTA AVELAR
Chefe do Departamento de Psicologia - UFPE
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