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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04/2021 – PROGEPE

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida da Universidade Federal de Pernambuco,
no uso das suas atribuições legais, resolve alterar prazos do cronograma do Edital nº 04, de 13 de outubro de
2021, publicado no Boletim de Serviços nº 160, de 13 de outubro de 2021, o qual foi retificado no Boletim de
Serviços nº 175, publicado em 08 de novembro de 2021, nos seguintes termos:

No que se refere ao ANEXO II cronograma, ficam alteradas as datas do período de inscrições e
da publicação do resultado final da seleção:
ONDE SE LÊ:
ANEXO II
CRONOGRAMA
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

DATAS

Publicação do edital

13/10/2021

Período de inscrições

15/10 a 10/12/2021

Publicação do resultado final da seleção

17/12/2021

Reuniões com os(as) formadores selecionados

17 a 28/01/2022

Início das ofertas das ações de desenvolvimento

março/2022

LEIA-SE:
ANEXO II
CRONOGRAMA
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

DATAS

Publicação do edital
Período de inscrições

13/10/2021
15/10/2021 a 05/01/2022

Publicação do resultado final da seleção
Reuniões com os(as) formadores selecionados
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Início das ofertas das ações de desenvolvimento

março/2022

BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

MATR.SIAPE
2036666
1765586
1134453
1078937
1820483
3089460
2131147
2936169
41666
2406676
1467318
1058334
2807647
1552245
1130232
1134326
2058372

NOME
QUANT. N° DO PROCESSO
NELSON CORREIA DE LIMA JUNIOR
1
23076.105609/2021-33
EDELVIO LEONARDO LEANDRO
1
23076.104352/2021-22
DENISE SOUZA RODRIGUES DA SILVA
1
23076.094906/2021-51
RAPHAEL HARRY FREDERICO RIBEIRO KRAMER
1
23076.094048/2021-34
SILVANA ANELISA BEZERRA DE ANDRADE
SOUZA
1
23076.092080/2021-14
JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO JUNIOR
1
23076.090518/2021-90
GILMAR PAULO DA SILVA
1
23076.089764/2021-78
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
1
23076.084737/2021-07
LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DA CRUZ
1
23076.001548/2021-75
CAMILA DA SILVA OLIVEIRA
1
23076.076830/2021-96
ILZA FERNANDA DE AZEVEDO BARROS
1
23076.030574/2021-36
SHEILA ALMEIDA DE OLIVEIRA
1
23076.004904/2021-61
ISABELLA VALOIS PEDROSA PORTO
1
23076.061882/2020-78
DEMOSTENES BUREGIO DE OLIVEIRA LIMA
1
23076.018646/2020-55
ANTONIO DE VASCONCELLOS CARNEIRO
CAMPELLO
3
23076.041256/2019-15
RINALDO DE ARAUJO ESTEVAO
1
23076.056547/2019-08
FRANKLAND MOURA E SILVA
1
23076.030504/2019-94
EXCLUSÃO DE DEPENDENTES PARA DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

MATR.SIAPE
1134453
1130001
1131817
1179785
1132909
1130001
1440348
1362904
1649794
1467458
1658262
2936135

NOME
DENISE SOUZA RODRIGUES DA SILVA
ISRAEL VIDAL DE NEGREIROS
JOAO ALVES DA SILVA
LAYSA CRISTINA ARAO COSTA
MARIA GILVANILDA DE ASSIS NASCIMENTO
ISRAEL VIDAL DE NEGREIROS
TATIANE DA COSTA CABRAL
PEDRO PINHEIRO PAES NETO
KATIA ELAINE DE VASCONCELOS E SILVA
LUCIANA FIRMINO TAVARES
LUISA DE MELO SAMPAIO COSTA
ADRIANO BENTO SANTOS

QUANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N° DO PROCESSO
23076.101069/2021-05
23076.092145/2021-05
23076.085922/2021-22
23076.089195/2021-18
23076.082660/2021-20
23076.001490/2021-89
23076.077092/2021-06
23076.069652/2021-96
23076.055209/2021-20
23076.000162/2021-55
23076.076933/2020-34
23076.060576/2020-32

1506561
1869566

SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE
OLIVEIRA
RAFAEL LIMA GUIMARAES

1
1

23076.019246/2020-54
23076.006982/2020-24
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CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E PLASTICIDADE
FENOTÍPICA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 03/12/2021)

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica do
Centro Acadêmico da Vitória torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do
endereço eletrônico https://www.ufpe.br/propg, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo
2022.1 ao corpo discente ao Programa de Pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade
Fenotípica – Centro Acadêmico da Vitória – Curso de Mestrado:
1 – Inscrição:
– Para o Curso de Mestrado exige-se graduação na área do Programa, ou áreas afins, em Instituições de
Educação Superior reconhecidas pelo MEC.
1.1

1.2 – A inscrição se realizará por via eletrônica através do e-mail ppgnafpf@ufpe.br, entre os dias 15 de

dezembro de 2021 e 05 de janeiro de 2022.
1.2.1 - As propostas devem ser transmitidas ao e-mail indicado até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos), da data limite de submissão das inscrições.
1.2.2 - O proponente receberá, após o envio, a confirmação de recebimento da sua proposta, enviada pela
Secretaria Geral de Pós-graduação, a qual servirá como comprovante da transmissão.
1.2.3 - As inscrições devem ser apresentadas em conformidade com as normas deste Edital, contendo
rigorosamente todos os documentos relacionados no item 2.1.
1.2.4 - Os arquivos contendo os documentos listados no item 2.1 devem estar em formato PDF e anexados ao
e-mail de solicitação da inscrição.
1.2.5 - Será aceita uma única inscrição por candidato. No caso de mais de uma inscrição por candidato, será
considerada apenas a última enviada ao email informado no item 1.2.
1.2.6 - O Programa não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem
técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de
energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
– Todas 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.
1.3

1.4 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o fornecimento, no ato da inscrição, das

informações e da documentação exigidas para a inscrição, as quais, uma vez entregues, não poderão ser
posteriormente alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado:
Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I (é obrigatória a escolha da área de concentração e
de três temas de estudo, por ordem de preferência do candidato); a ficha de inscrição deverá estar assinada
pelo(a) candidato(a);
a)
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Cópias legíveis de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação com o serviço militar (para
os candidatos do sexo masculino), ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c)
Certidão de quitação eleitoral (emitida via internet no site www.tse.jus.br) ou cópia do comprovante
da última votação (dois turnos, quando houver);
d)
01 (uma) foto recente no formato 3 x 4 para documento;
e)
Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo
II), que pode ser emitido através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
f)
Pré-projeto de Pesquisa, em conformidade com o Anexo III deste edital;
g)
Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), modelo CNPq resumido dos últimos 5 anos (2017 até 2021);
h)
Formulário para pontuação do currículo Lattes com a enumeração dos documentos apresentados (Doc.
1, Doc. 2, etc.) (conforme Anexo IV);
i)
Cópia da documentação comprobatória do currículo deve ser enumerada em ordem de apresentação de
acordo com o Formulário do Currículo Lattes (Doc. 1, Doc. 2, etc.) e enviada em arquivo único em
formato PDF intitulado “Documentação comprobatória do Currículo”;
j)
Cópia do diploma de curso de graduação (frente e verso) ou da certidão de colação de grau do curso de
graduação reconhecido pelo MEC, ou ainda declaração da coordenação do curso de graduação,
reconhecido pelo MEC, de que o estudante é concluinte do curso.
b)

2.2 - Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição: aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFPE, que
comprove ser concluinte de curso de graduação; candidatos(as) inscritos(as) 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; e servidores ativos e inativos da UFPE (técnico administrativos e docentes) e professor(a)
substituto(a), de acordo com a Resolução nº 03/2016, do Conselho de Administração da Universidade
Federal de Pernambuco;
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 dia 29 de dezembro de 2021, conforme modelo (Anexo V) a ser enviado por via
eletrônica para o email ppgnafpf@ufpe.br, não se responsabilizando o Programa por solicitações de isenção
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados.
2.4 - No caso do item anterior, a decisão será divulgada no site do Programa (www.ufpe.br/ppgnafpf) até o

dia 30 de dezembro de 2021.
2.5 - Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato o

pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à Coordenação do
Programa, até o último dia da inscrição.
2.6 - No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação

ou da Modalidade Tecnológica obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação consular
brasileira no país onde o mesmo foi emitido.
2.7 - Admitir-se-á, excepcionalmente, a inscrição condicionada de concluintes de curso de graduação

conforme descrito na letra “j” do item 2.1. A matrícula dos concluintes fica condicionada à classificação
obtida no processo seletivo e à efetiva conclusão da graduação até a data de realização da matrícula no
semestre de 2022.1.
2.7.1 - Caso o candidato aprovado e classificado não tenha concluído o curso de graduação até a data de

realização da matrícula no semestre 2022.1, será permitida, excepcionalmente, a matrícula no semestre letivo
2022.2. Neste caso, o candidato seguirá para o final da lista de classificação do processo seletivo.
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2.7.2 - No caso do item 2.7.1, a concessão de bolsa, caso haja, ficará condicionada à nova colocação na lista

de classificação do processo seletivo.
2.8 - Os candidatos que se autodeclararem negros (pretos e pardos), quilombolas, ciganos, indígenas, trans

(transexuais, transgêneros e travestis) ou com deficiência serão contemplados pelas políticas de ações
afirmativas, conforme Resolução nº 17/2021, do CEPE/UFPE e para concorrer às vagas de ações afirmativas,
os candidatos deverão anexar documento de autodeclaração (Anexo VII).
2.9 - Além do documento de autodeclaração indicado em 2.8 (anexo VII), deve ser anexada toda

documentação complementar exigida para comprovação, segundo Artigo 2 do Capítulo 1 da Resolução nº
17/2021 do CEPE/UFPE.
2.10 - As inscrições dos candidatos cuja documentação esteja incompleta ou em desacordo com as

exigências deste edital não serão homologadas.
3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão
designada pelo Colegiado do Programa, formada por 03 (três) membros titulares (sendo dois membros do
PPGNAFPF e um externo ao Programa) e 02 (dois) membros suplentes (sendo um membro do PPGNAFPF e
um externo ao Programa). Esses membros, professores com reconhecida qualificação, terão autonomia para a
condução e as decisões pertinentes ao processo de seleção.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas do Concurso ao Mestrado
Inscrições
Homologação das inscrições
Prazo Recursal
Etapa I – Prova de Inglês
Divulgação do Resultado da Etapa I – Prova de Inglês
Prazo recursal da Etapa I
Etapa II – Análise e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa

Datas
15/12/2021 a
05/01/2022
06/01/2022
06, 07 e
08/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12, 13 e
14/01/2022_
17, 18 e
19/01/2022

Resultado da Etapa II - Análise e Defesa do Pré-Projeto de
Pesquisa

20/01/2022

Prazo recursal da Etapa II

21, 22 e
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
26, 27 e
28/01/2022

Etapa III – Avaliação do Currículo Lattes
Resultado da Etapa III – Avaliação do Currículo Lattes
Prazo recursal da Etapa III
Período de avaliação da veracidade da autodeclaração 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 do processo seletivo
Prazo recursal do Resultado Final
Matrícula

Horários
Até às 23h59min
Até às 12h
Até às 17h
8h às 17h
A partir das 17h
Até às 17h
8h às 17h
Até às 17h
8h às 17h
8h às 17h
A partir das 17h
8h às 17h

10 a 19/01/2021
20/01/2021
Até às 17h
21, 22 e
8h às 17h
24/01/2022
25/01/2021
Até às 17h
28/01/2022
A partir das 17h
31/01/2022; 01 e
8h às 17h
02/02/2022
Conforme calendário de matrículas
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Início das aulas

estabelecido pelo SIGAA
2022.1 Conforme definido pelo
PPGNAFPF após a matrícula

*Considerar sempre o horário local (Pernambuco)
3.2.1 – Etapa 1 - Prova de Inglês
3.2.1.1 - A Prova de Inglês, que é eliminatória, sendo exigida a nota mínima 5,0 (cinco vírgula zero), numa
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com peso 0 (zero), sendo vedada a consulta a qualquer material
bibliográfico, dicionário e dispositivos eletrônicos.
3.2.1.2 - A Prova de Inglês versará sobre o conhecimento em língua inglesa e constará em sua totalidade de
questões de compreensão e interpretação de texto científico na área de conhecimento do Programa.
3.2.1.3 - A prova de inglês será realizada remotamente, em plataforma própria, auxiliada por
videoconferência, gravada, aplicada e supervisionada pela Coordenação de Línguas e Interculturalidade
(CLING) da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
3.2.1.4 - É de total responsabilidade do candidato a inscrição para o exame de inglês, bem como a sua
participação na reunião de preparação (Sessão de Treinamento e Orientação), uso correto das ferramentas e
as condições necessárias para realização do exame.
3.2.1.5 - Para solicitar a inscrição para Prova de Proficiência, os candidatos com inscrição homologada pelo
Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, devem se inscrever no
link abaixo:
https://sistemas.fade.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx#
3.2.1.6 - Todas as informações sobre a inscrição para a Prova de Proficiência, eventuais custos, emissão de
certificados e outras informações devem ser consultadas junto a CLING-DRI nos emails
apoio.cling@ufpe.br e/ou proficiencia@ufpe.br.
3.2.1.7 - Só realizarão a Prova de Proficiência os candidatos que tiverem sua inscrição homologada pelo
PPGNAFPF.
3.2.1.8 - Os candidatos poderão apresentar comprovante de Proficiência em Língua Inglesa no ato de
inscrição ao processo seletivo de ingresso. A mesma poderá ser demonstrada com a apresentação de uma
cópia do Certificado (conforme exames TEAP, TOEFL iBT, TOEFL ITP, ALUMNI, IELTS, TOEIC, PEICE
e CAMBRIDGE), considerando pontuação equivalente à classificação B1 do Quadro Comum Europeu de
Referência para Línguas (CEFR), realizados até 3 (três) anos antes da data de inscrição do candidato neste
Processo Seletivo. Neste caso, o candidato com proficiência comprovada e atendendo aos requisitos citados
neste item não precisará realizar a etapa 1 – Prova de Inglês.
3.2.2 – Etapa II – Análise e defesa do pré-projeto de pesquisa:
3.2.2.1 - A etapa de análise e defesa (apresentação e arguição) do pré-projeto de pesquisa é classificatória e
eliminatória, sendo exigida a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) para aprovação, na escala de 0,0 a 10,0.
3.2.2.2 - Na etapa 2 serão atribuídas notas de 0,0 a 10,0 em cada um dos itens a seguir: a análise do préprojeto, apresentação oral do pré-projeto e arguição do candidato realizada pela comissão examinadora. A
nota global desta etapa terá peso 5,0 (cinco vírgula zero), e será composta pela nota atribuída à análise do
pré-projeto com peso 1,0 (um vírgula zero), pela nota atribuída à apresentação oral do pré-projeto com peso
1,5 (um vírgula cinco) e pela nota atribuída à arguição com peso 2,5 (dois vírgula cinco).
3.2.2.3 - A apresentação do pré-projeto será gravada e consistirá em exposição oral pela Plataforma Google
Meet (que poderá contar com suporte de apresentação em formato Power-Point) do pré-projeto de pesquisa
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pelo candidato, com duração de até 10 (dez) minutos, seguida de 10 minutos para arguição do candidato por
parte da banca.
3.2.2.4 - No dia da defesa do pré-projeto de pesquisa, é de inteira responsabilidade do candidato a verificação
prévia do funcionamento do seu computador, câmera, microfone e conexão com a internet, para a realização
de sua apresentação por meio da plataforma informada. Será obrigatório o uso da câmera e do microfone
durante toda a apresentação e arguição do pré-projeto, sendo eliminado o candidato que não conseguir
realizar a apresentação conforme os critérios estabelecidos neste item e dentro do tempo estimado.
3.2.2.5 - A comissão do processo seletivo disponibilizará, para cada candidato, um link de acesso à sala de
videoconferência, o qual será fornecido através do e-mail deste Programa com o mínimo de trinta minutos
de antecedência em relação ao horário de apresentação do candidato. Cabe ao candidato verificar o seu email para ter acesso à sala de videoconferência.
3.2.2.6 - São critérios para a avaliação e atribuição de nota na análise, apresentação oral e arguição do préprojeto de pesquisa, segundo o juízo soberano da Banca de Seleção e Admissão:
a) Aderência às áreas temáticas de pesquisa do PPG - 20%
b) Pertinência e clareza do objetivo, justificativa e problematização- 20%
c) Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos - 20%
d) Redação, capacidade de expressão, clareza e consistência- 20%
e) Autonomia intelectual e pensamento crítico- 20%
3.2.3 - Etapa III – Avaliação do Currículo Lattes
3.2.3.1 - À Avaliação do Currículo Lattes será atribuída uma nota na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez
vírgula zero), com peso 5,0 (cinco vírgula zero), de caráter classificatório; a avaliação do Currículo se
restringirá: à formação acadêmica de graduação, à produção científica, às atividades didáticas universitárias
após a graduação e à experiência profissional.
3.2.3.2 - Na Avaliação do Currículo Lattes, será obedecida a seguinte tabela de pontuação, segundo o juízo
soberano da Banca de Seleção e Admissão:

1. FORMAÇÃO
ACADÊMICA
DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
(Peso 3)
1.1 Bolsista de Iniciação Científica ou voluntário
de iniciação científica (submetido a um processo
seletivo por instituição de fomento à pesquisa, por
semestre de duração).
1.2 Monitoria realizada na Graduação através de
concurso ou processo seletivo (por semestre de
duração).
1.3 Extensão realizada na Graduação (oficialmente
registrada pela instituição e com no mínimo 1
semestre letivo de duração).
1.4 Residência concluída na área de saúde

Pontuação
Unitária

Pontuação Máxima

1,25

5

0,75

3

0,75

3

1,5

3

1.5 Residência concluída em áreas afins

1

3

1.6 Curso de especialização com carga horária
mínima de 360h na área de saúde.
1.7 Curso de especialização com carga horária
mínima de 360h em outras áreas.
1.8 Curso de atualização com carga horária
mínima de 40h na área de saúde.

1

5

0,5

3

0,5

2,5
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1.9 Curso de atualização com carga horária mínima
de 40h em outras áreas.
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Peso 4)
2.1 . Livros publicados com ISBN (organizador,
autor e/ou co-autor)
• Na área de conhecimento em concurso
• Em outra área de conhecimento do
concurso
2.2 . Capítulos de livro publicados com ISBN
(organizador, autor e/ou co-autor)
• Na área de conhecimento em concurso
• Em outra área de conhecimento do
concurso
2.3. Artigos publicados em revistas indexadas:
Artigos publicados em revistas indexadas com
fator de impacto ≥ 3,736
Artigos publicados em revistas indexadas com
fator de impacto entre 2,720 e 3,735
Artigos publicados em revistas indexadas com
fator de impacto entre 1,490 e 2,719
Artigos publicados em revistas indexadas com
fator de impacto entre 0,373 e 1,489
Artigos publicados em revistas indexadas com
fator de impacto entre 0,001 e 0,372
Artigos publicados em revistas sem impacto
2.4. Participação em Congressos, Seminários,
como conferencista, participante de mesa redonda
ou organizador:
• Internacional
• Nacional
2.5. Resumos publicados em anais de Congresso,
Seminários e outros eventos:
• Internacional
•

Nacional

2.6. Trabalho apresentado pelo candidato em
eventos científicos
• Internacional
•

Nacional

0,3

1,5

-

-

Pontuação
Unitária

Pontuação Máxima

1

3

0,5

1,5

0,5

3

0,25

1,5

5

10

2,5

10

2

10

1

5

0,5

2,5

0,1

0,5

0,5

2

0,2

2

0,5

2

0,2

2

1,0

3

0,5

2

1,5

3

Pontuação
Atribuída

2.7. Premiação ou menção honrosa em trabalho
apresentado em eventos científicos
•

Internacional
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•

Nacional

1,0

2

-

-

Pontuação
Unitária

Pontuação Máxima

1,5

4,5

0,5

3

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

-

-

Pontuação
Unitária
2,5

Pontuação Máxima

1,0

5

1,0

5

SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)

-

-

NOTA FINAL (Somatório das notas dos itens e
seus respectivos pesos. Pontuação máxima a ser
atribuída = 10,0)

-

-

SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10
3.
ATIVIDADES
DIDÁTICAS
UNIVERSITÁRIAS, APÓS A GRADUAÇÃO,
NA ÁREA DE FORMAÇÃO (Peso 2)
3.1. Disciplina ministrada em cursos de graduação
ou pós-graduação Lato sensu (por disciplina por
semestre) em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC
3.2. Aula ministrada em cursos de graduação ou
pós-graduação Lato sensu em caráter eventual (por
aula) em instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC
3.3. Supervisão de estágio curricular e
extracurricular (por semestre)
3.4. Orientação de monografia de final de curso de
graduação
3.5. Participação em banca examinadora de
monografia de final de curso de graduação
3.6. Participação em banca examinadora de
processo seletivo de monitoria
3.7. Participação como avaliador de trabalhos em
eventos científicos
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser
atribuída a este item = 10)
4.
EXPERIÊNCIA
CIENTÍFICA
E
PROFISSIONAL (Peso 1)
4.1 Atividades técnicas na área de formação ou
área afim (por ano)
4.2 Atividades de docência em qualquer nível (por
semestre)
4.3 Participação em projeto de pesquisa
devidamente registrado pela instituição (por
semestre)

Pontuação
Atribuída

Pontuação
Atribuída

5

3.2.3.3 – As atividades não comprovadas serão desconsideradas da avaliação.
4 - Resultado:
4.1 – O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a Etapa 2 e Etapa 3.
A classificação dos candidatos aprovados será apresentada em ordem decrescente, sendo respeitado o
número de vagas ofertadas para cada área de concentração.
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4.2 – Em cada área de concentração, o candidato aprovado dentro do número de vagas será considerado
APROVADO E CLASSIFICADO, e estará apto a realizar a matrícula, desde que respeitadas todas as
exigências deste Edital.
4.3 – Em cada área de concentração, o candidato aprovado fora do número de vagas será considerado
APROVADO E NÃO CLASSIFICADO, e fará parte de um banco de reserva, podendo ser convocado em
caso de desistência de candidatos aprovados e classificados e/ou decisão do Colegiado no ano de 2022,
respeitando sempre a ordem de classificação constante no resultado final deste processo seletivo.
4.4 – Eventuais empates serão resolvidos na seguinte ordem de prioridade: a) Maior nota na Etapa 2; b)
maior nota na Etapa 3; c) maior idade do candidato.
4.5 – O resultado de cada etapa e o resultado final de seleção será publicado no site www.ufpe.br/ppgnafpf.
5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso de recontagem, de nulidade, de
correção e de vistas da composição da nota, desde que devidamente fundamentado, solicitado através do
email ppgnafpf@ufpe.br e dentro dos prazos estabelecidos no presente edital. O requerimento solicitando
recurso será encaminhado à Coordenação do PPG e comissão de seleção e admissão para avaliação.
5.2 – Na hipótese de um recurso em etapa inicial da seleção não ser decidido antes da etapa subsequente, fica
assegurado ao recorrente participar da etapa, sob condição, até a decisão do recurso.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 16 (dezesseis) vagas para o Curso de Mestrado distribuídas nas áreas de concentração do
Programa, de acordo com o Anexo VI deste Edital. As vagas serão preenchidas de acordo com a
classificação dos candidatos no resultado final deste processo seletivo.
6.2 - Além das vagas fixadas no item 6.1, serão disponibilizadas mais 1 (uma) vaga institucional para
servidores ativos e permanentes da UFPE (técnico-administrativos e docentes), que aprovados na seleção,
não tenham logrado classificação, em respeito a Resolução nº 1/2011, do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
6.3 - As vagas remanescentes de uma área de concentração poderão ser remanejadas para outra área de
concentração com candidatos aprovados, respeitando sempre a ordem de classificação constante no resultado
final e o número de vagas fixadas.
6.4 - 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.
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. Neste caso, ficam reservadas 3 (três)
vagas para a área de concentração 1 e 1 (uma) vaga para a área de concentração 2.
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, como mencionado no item 2 do presente edital, 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
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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 – Disposições gerais
8.1 – Os candidatos somente terão acesso ao ambiente virtual para as etapas previstas neste edital com
câmera e microfone devidamente ligados e ativos, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a
qualquer das etapas de seleção ou não obedecerem aos horários estabelecidos.

8.2 – As notas dos candidatos, em cada etapa do Concurso, serão atribuídas por cada membro da Comissão
de Seleção e Admissão e fundamentadas segundo o juízo soberano desta mesma Comissão.
8.3 – Este edital está disponível no site www.ufpe.br/ppgnafpf e publicado no Boletim Oficial da UFPE.
8.4 – A realização da inscrição por um candidato implica irrestrita submissão deste candidato ao presente
Edital.
8.5 – A comissão de seleção e admissão e o colegiado do PPGNAFPF decidirão os casos omissos.
Vitória de Santo Antão, 03 de dezembro de 2021.
Professor João Henrique da Costa Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica –
PPGNAFPF-CAV-UFPE
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Anexos:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO
II – EMISSÃO DO DO BOLETO BANCÁRIO
III – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
IV – FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA A SELEÇÃO DO
MESTRADO
V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
VI – NÚMERO DE VAGAS
VII - AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA
A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
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ANEXO I (As informações devem ser digitadas)
FICHA DE INSCRIÇÃO
MESTRADO

Inscrição Nº
__________

( )

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO PPG:
( ) Área 1: Bases experimentais e clínicas da plasticidade Fenotípica
( ) Área 2: Fatores ambientais moduladores da plasticidade fenotípica
TEMA DE ESTUDO (Ver lista no anexo VI; para outras informações acessar https://www.ufpe.br/ppgnafpf/)
PRIMEIRA
OPÇÃO:__________________________________________________________________________________
_______
SEGUNDA OPÇÃO:
________________________________________________________________________________________
TERCEIRA OPÇÃO:
________________________________________________________________________________________
DADOS PESSOAIS
Nome: ____________________________________________________________________
Nome Social: ______________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Cor/Raça: ___________________________

Data de Nascimento: ____/____/________

Estado Civil: _________________________

Filiação:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Naturalidade: ______________________________________________________________
Nacionalidade:______________________________________________________________
DOCUMENTAÇÃO
CPF:

RG:

Órgão Emissor/UF:

Título de Eleitor:

Zona:

Data de Emissão:
Seção:

Estado:

SITUAÇÃO MILITAR (Espécie de Documento):
Nº:

Série:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:

DADOS ADICIONAIS
Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Fone(s):

E-mail:

Profissão:

Empregador:

Endereço:
Possui

CEP:

vínculo

Fone: ( )
empregatício?

(

)

Não

(

)

Sim

(Especificar:

_______________________________________ )
Inscrição no Cadastro Nacional: Não ( ) Sim ( ) ___________________________________
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Portador de Deficiência? Não ( ) Sim ( ) Qual? ___________________________________
Concordo e declaro ciência de todas as normas do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica apresentadas neste edital de seleção 2022-1.
OBS: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, Item 2.1, do Edital de Seleção e Admissão 2022.1. A
ausência de qualquer documento exigido acarreta a não homologação da inscrição
Vitória de Santo Antão, ____ de ________________ de ______

________________________________________
(Assinatura do Candidato)
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ANEXO II
EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
●

Acesse: www.stn.fazenda.gov.br

●

Clique em Guia de Recolhimento da União

- Impressão de GRU

●

●

Preencha os seguintes campos:
o

Unidade Favorecida (UG): Código 153098 - Gestão 15233

o

Recolhimento: Código 288322

o

Número de Referência: 15309830335045

o

Competência e Vencimento: Não é necessário informar

o

Contribuinte (depositante): CPF do solicitante

o

Nome do Contribuinte: Nome do solicitante

o

Valor Principal e Valor Total: R$ 50,00 (cinquenta reais)

o

Escolher gerar ou baixar PDF, e em seguida emitir GRU.

Imprimir a GRU pagar no Banco do Brasil
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ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

O encaminhamento do Pré-projeto de pesquisa no formato .PDF será de responsabilidade exclusiva do
candidato no ato da inscrição via e-mail, e deverá seguir as exigências abaixo:
●
●

Máximo de 5 páginas no formato A4, contando a capa;
Dentro das 5 páginas, deverão estar presentes os seguintes itens:
- CPF do candidato (não deve constar o nome);
- Título do pré-projeto;
- Justificativa;
- Introdução;
- Objetivos;
- Metodologia a ser empregada;
- Resultados esperados;
- Referências.

● Margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte Times New Roman, tamanho
11; entre linhas 1,15 cm; e espaçamento antes e depois 0,0.
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ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA A SELEÇÃO DE
MESTRADO
Candidato: ________________________________________________________________

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO (Peso 3)
1.1 Bolsista de Iniciação Científica ou voluntário de iniciação científica
(submetido a um processo seletivo por instituição de fomento à pesquisa, e
com no mínimo 1 semestre letivo de duração).
1.2 Monitoria realizada na Graduação através de concurso ou processo
seletivo (no mínimo 1 semestre letivo de duração).
1.3 Extensão realizada na Graduação (oficialmente registrada pela instituição
e com no mínimo 1 semestre letivo de duração).
1.4 Residência concluída na área de saúde
1.5 Residência concluída em áreas afins
1.6 Curso de especialização com carga horária mínima de 360h na área de
saúde.
1.7 Curso de especialização com carga horária mínima de 360h em outras
áreas.
1.8 Curso de atualização com carga horária mínima de 40h na área de saúde.
1.9 Curso de atualização com carga horária mínima de 40h em outras áreas.
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser atribuída a este item = 10)

Numeração do Documento

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Peso 4)

Numeração do Documento

2.1 . Livros publicados (organizador, autor e/ou co-autor)
● Na área de conhecimento em concurso
● Em outra área de conhecimento do concurso
2.2 . Capítulos de livro publicados (organizador, autor e/ou co-autor)
● Na área de conhecimento em concurso
● Em outra área de conhecimento do concurso
2.3. Artigos publicados em revistas indexadas:
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de impacto ≥ 3,736
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de impacto entre 2,720 e
3,735
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de impacto entre 1,490 e
2,719
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de impacto entre 0,373 e
1,489
Artigos publicados em revistas indexadas com fator de impacto entre 0,001 e
0,372
Artigos publicados em revistas sem impacto
2.4. Participação em Congressos, Seminários,
participante de mesa redonda ou organizador:
● Internacional
● Nacional

como

conferencista,

2.5. Resumos publicados em anais de Congresso, Seminários e outros
eventos:
● Internacional
● Nacional
2.6. Trabalho apresentado em eventos científicos
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● Internacional
● Nacional
2.7. Premiação ou menção honrosa em trabalho apresentado em eventos
científicos
● Internacional
● Nacional
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser atribuída a este item = 10)
3. ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS, APÓS A
GRADUAÇÃO, NA ÁREA DE FORMAÇÃO (Peso 2)
3.1. Disciplina ministrada em cursos de graduação ou pós-graduação Lato
sensu (por disciplina por semestre) em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC
3.2. Aula ministrada em cursos de graduação ou pós-graduação Lato sensu
em caráter eventual (por aula) em instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC
3.3. Supervisão de estágio curricular e extracurricular (por semestre)
3.4.Orientação de monografia de final de curso de graduação
3.5 Participação em banca examinadora de monografia de final de curso de
graduação
3.6 Participação em banca examinadora de processo seletivo de monitoria
3.7 Participação como avaliador de trabalhos em eventos científicos
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser atribuída a este item = 10)

Numeração do Documento

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1)
4.1 Atividades técnicas na área de formação ou área afim (por ano)
4.2 Atividades de docência em qualquer nível (por semestre)
4.3 Participações em projeto de pesquisa devidamente registrado pela
instituição (por semestre)
SUB-TOTAL (Pontuação máxima a ser atribuída a este item = 10)

Numeração do Documento

NOTA FINAL (Somatório das notas dos itens e seus respectivos pesos.
Pontuação máxima a ser atribuída = 10,0)
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica
Eu, _______________________________________________________________________________
abaixo assinado(a), portador(a) da identidade n.º _________________, expedido pelo(a)
____________________ em _______ /______ /_______, CPF n.º ______________________, natural de
__________________________________________, de nacionalidade _____________________, residente à
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
n.º ________ , Bloco ______ , Aptº _______, Bairro ___________________________________, Cidade
____________________________, Estado __________________, CEP _______________, fone fixo ( )
_______________________
e
celular
(
)
____________________________,
e-mail
______________________________________, vem requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição
no processo seletivo no Curso de Mestrado em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica pela
condição de 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. Pede Deferimento.
Vitória de Santo Antão, ________ de _________________ de _________
______________________________________________
Assinatura
ANEXAR cópia de documento que comprove a condição de inscrito no Cadastro Único para os Programas
Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda
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ANEXO VI
NÚMERO DE VAGAS
O Curso de Mestrado disponibilizará 16 (dezesseis) vagas, distribuídas nas seguintes áreas de concentração:
(1) Bases experimentais e clínicas da plasticidade Fenotípica: 11 (onze) vagas.
(2) Fatores Ambientais moduladores da Plasticidade Fenotípica: 5 (cinco) vagas.
As vagas estão distribuídas nos temas de estudos, conforme a tabela abaixo:
Área de
concentração

1

Tema de estudo

Orientadores

1A - Controle
Cardiorrespiratório e
Plasticidade Fenotípica

Prof. João Henrique da Costa
Silva

1B - Endocrinologia e
Metabolismo

1C - Bioenergética
Mitocondrial,
Metabolismo Celular e
Plasticidade Fenotípica
1D - Controle das
Funções Orofaciais e
Plasticidade Fenotípica
1E - Nutrição,
Neuropsicofarmacologia
e Plasticidade Fenotípica

1F - Plasticidade
fenotípica e controle da
função renal
1G - Plasticidade do
Músculo-Esquelético e
do Movimento
2A - Controle
Cardiorrespiratório e
Plasticidade Fenotípica

Prof. Thyago Moreira de
Queiroz
Prof. Eduardo Carvalho Lira
Prof. Diogo Antonio Alves de
Vasconcelos

nº de
vaga
s
01

joao.hcsilva@ufpe.br

01

thyago.queiroz@ufpe.br

01

eduardo.clira2@ufpe.br

01

diogo.vasconcelos@ufpe.
br
claudia.lagranha@ufpe.b
r

Profa Claudia Jacques
Lagranha

01

Profa. Kelli Nogueira Ferraz
Pereira Althoff

01

kelli.pereira@ufpe.br

Profa. Lígia Cristina Monteiro
Galindo
Profa. Isabeli Lins Pinheiro
Profa. Ana Elisa Toscano

03

ligia.mgalindo@ufpe.br
isabeli.pinheiro@ufpe.br
aeltoscano@yahoo.com.b
r

Prof. Leucio Duarte Vieira
Filho

01

leucio.vieirafo@ufpe.br

Profa. Raquel da Silva Aragão

01

raquel.aragao@ufpe.br

Prof. José Luiz de Brito Alves
Profa Viviane de Oliveira
Nogueira Souza

02

jose.luiz@academico.ufp
b.br

2
2B - Epidemiologia,
Diagnóstico, tratamento e
Caracterização da
COVID-19
2C - Avaliação da
Performance Humana e
Plasticidade Fenotípica

e-mail

Profa. Mariane Cajubá de
Britto Lira Nogueira
Profa. Ana Lisa Vale Gomes

02

Prof. Guilherme Assunção
Ferreira

01
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OBS: NA FICHA DE INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ INDICAR A ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO QUE IRÁ CONCORRER BEM COMO TRÊS TEMAS DE ESTUDO PARA
DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO (EM ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CANDIDATO).
MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS ÁREAS DE ESTUDO DO PPGNAFPF PODEM SER
ENCONTRADAS NO SITE https://www.ufpe.br/ppgnafpf/ OU EM CONTATO COM OS
DOCENTES RESPONSÁVEIS.

TEMAS DE ESTUDO DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO (1) E (2):
Temas de estudo na área de concentração 1 (Bases experimentais e clínicas da plasticidade Fenotípica):
1A - Controle Cardiorrespiratório e Plasticidade Fenotípica – 3 vagas
1B - Endocrinologia e Metabolismo – 2 vagas
1C - Nutrição, Neuropsicofarmacologia e Plasticidade Fenotípica – 2 vagas
1D - Bioenergética Mitocondrial, Metabolismo Celular e Plasticidade Fenotípica – 2 vagas
1E - Plasticidade do Músculo Esquelético e do Movimento – 1 vaga
1F - Controle das Funções Orofaciais e Plasticidade Fenotípica – 1 vaga
Temas de estudo na área de concentração 2 (Fatores ambientais moduladores da plasticidade fenotípica):
2A - Controle Cardiorrespiratório e Plasticidade Fenotípica – 2 vagas
2B - Epidemiologia, Diagnóstico, tratamento e Caracterização da COVID-19 – 2 vagas
2C - Avaliação da Performance Humana e Plasticidade Fenotípica – 1 vaga

OBS: NA FICHA DE INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ INDICAR A ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO QUE IRÁ CONCORRER BEM COMO TRÊS TEMAS DE ESTUDO PARA
DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO (EM ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CANDIDATO).
MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS ÁREAS DE ESTUDO DO PPGNAFPF PODEM SER
ENCONTRADAS NO SITE https://www.ufpe.br/ppgnafpf/
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ANEXO VII
AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATO (A) AS 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 Nutrição,
Atividade Física e Plasticidade Fenotípica da Universidade Federal de Pernambuco, no que se refere à
reserva de vagas para candidato(a) __________________________________________________. 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 do candidato
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 18/08/2021)
Resultado Final da Seleção para a Pós-Graduação em CIÊNCIA POLÍTICA – MESTRADO E
DOUTORADO da UFPE – Período letivo 2022
De acordo com o Item 6.1 do Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 140/2021 de 17 de
setembro de 2021, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para o
Mestrado é fixado em 20 (vinte) e o de Doutorado em 20 (vinte), as quais serão preenchidas pelos(as)
candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) obedecendo-se a ordem de classificação.
MESTRADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

nome
Mayres Lane Pequeno dos Santos Silva
Alexsandra Cavalcanti
Mário Victor Veras de Almeida
Samilly do Prado Rodrigues
Caio Barros Melo Pinho e Souza
Ana Luiza Martins de Medeiros
Júlio Sani Lopes
José Luiz Alves dos Santos
Lucas José de Brito Carvalho
Monica Rocabado Mazzolenis de Oliveira
Ana Luísa Leite de Araújo Marques
Geórgia Moreira Ribeiro
Clara Barros Mendes Cantalice
Luísa Nascimento Santos
Christian de Almeida Brandão

nota
11.12725
10.74581667
10.50778333
10.33793333
10.2989
9.8388
9.7364
9.649016667
9.233466667
8.84725
8.599416667
8.23665
7.965633333
7.856366667
6.806083333

APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
NOME
-

NOTA
-

DOUTORADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
classificação
1
2
3
4
5
6

nome
Izaias Antônio Novaes Gonçalves
Renato Victor Lira Brito
Ana Cristina Cordeiro da Fonseca
Anderson Barbosa Paz
Ulisses Matheus Braga de Freitas Melo
Victor Matheus de Santana Santos
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7
8
9
10
11

Luciana Cristina Silva da Luz
Geane Raulino Martis
Anna Karollinne Lopes Cardoso
Duília Dalyana Ribeiro Santos da Nóbrega
Hertz Pires Pina Júnior

7,70
7,43
7,30
7,03
6,96

APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
-

NOME

NOTA
-

Prof.(a) Ricardo Borges Gama Neto
Coordenador(a) do Programa de Pós-graduação em Ciência Política
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação - Curso de Mestrado e Doutorado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 03/12/2021)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação do Centro de Informática torna
público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://selecao.cin.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2022 (primeiro
semestre) ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, Cursos de Mestrado
e Doutorado:
1. Inscrição:
1.1. Para o Curso de Mestrado, exige-se a graduação em qualquer área do conhecimento, realizada em instituição
nacional reconhecida pelo Ministério da Educação ou em instituição do exterior. Para o Curso de Doutorado,
exige-se mestrado em qualquer área do conhecimento, realizado em instituição nacional reconhecida pela
CAPES ou em instituição do exterior.
1.1.1. 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).
1.2. A inscrição compreende o preenchimento de duas fichas online: Sistema CIn (http://selecao.cin.ufpe.br) e
Formulário Google (https://forms.gle/PYoswpcnKE35xWBB8). No Sistema CIn, o candidato deve preencher
seus dados pessoais e informações de currículo. No Formulário Google, o candidato deve fazer upload da
documentação pessoal e comprobatória (identidade, quitação eleitoral, artigos publicados, declarações, etc).
Não há entrega de documentação impressa.
1.3. O preenchimento do Sistema CIn deve ser feito do dia 13/12/2021 até às 23:59 do dia 14/01/2022. Após
realizado o preenchimento do Sistema CIn, o candidato deve fazer upload de sua documentação pessoal e
comprobatória por meio do Formulário Google. Reforçamos que esta documentação deve estar totalmente
consistente com as informações cadastradas no Sistema CIn. Só será aceita a entrega de documentação do
candidato via Formulário Google quem tiver preenchido sua ficha do sistema do CIn anteriormente. O período
de 15/01/2022 a 16/01/2022 consiste em um período extra para o candidato fazer upload de sua documentação
via Formulário Google. Porém, neste período, não é permitida atualização da inscrição no Sistema CIn e
nem upload de documentação adicional ou inconsistente em relação ao que foi previamente cadastrado
no Sistema CIn.
1.4. São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento do Sistema CIn e do Formulário
Google, onde as informações e a documentação por ele fornecidas não poderão ser alteradas ou
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título após o período de inscrição.
1.4.1. Informações imprecisas ou erradas no currículo, e documentação de comprovação não apresentada
conforme solicitado, podem levar à não contabilização dos pontos na análise do currículo do
candidato ou à eliminação do candidato.
2 – Documentação para a inscrição:
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2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
a) No caso de candidato brasileiro, cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor certidão de
quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral ,TSE, ou no cartório eleitoral);
OBSERVAÇÃO: Não serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa
eleitoral. Caso a emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o
documento poderá ser obtido em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral; no caso de
candidato estrangeiro, cópia do passaporte;
b) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme instruções no
Anexo I, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser gerada através do endereço
eletrônico www.stn.fazenda.gov.br, com isenção da taxa para 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. De acordo com o
Decreto nº 6.135/2007 e conforme Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE
serão isentos do pagamento da taxa de inscrição candidatos inscritos no Cadastro Único para os
programas sociais do Governo Federal e integrantes de família de baixa renda;
c) Upload via Formulário Google dos PDFs da documentação comprobatória de todas as atividades e
resultados previamente cadastrados no sistema do CIn. Não deve ser incluído nenhum comprovante
para as atividades e resultados não incluídos no Sistema CIn, tais como comprovantes de
participação em eventos, cursos de línguas estrangeiras, artigos não qualificados. A inclusão
desse tipo de comprovante pode levar à penalização do candidato.
d) No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no
país onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da
Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais
não é necessária nenhuma autenticação.
2.2 – Além dos documentos indicados no Item 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão adicionar
ao Formulário Google os seguintes documentos de apresentação obrigatória (se não apresentados levam
automaticamente à eliminação do candidato):
a) PDF do Diploma do Curso de Graduação, ou comprovante de conclusão do curso, ou ainda declaração
da coordenação de graduação de que o candidato está cursando o último semestre do curso, com os
créditos a serem necessários para conclusão do curso, para os casos previstos no item 2.4;
b) PDF do Histórico Escolar do Curso de Graduação. O histórico deve ser completo, com todas as notas
das disciplinas. No caso de disciplinas com notas dispensadas, históricos de outros cursos que tenham
as notas obtidas nas disciplinas dispensadas devem ser incluídos na documentação; se esses históricos
não forem apresentados, cada disciplina dispensada será considerada com nota zero para o cálculo da
média do histórico.
2.3 – Além dos documentos indicados no Item 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão adicionar
ao Formulário Google os seguintes documentos eliminatórios (se não apresentados levam automaticamente à
eliminação do candidato):
a) Cópia do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
b) Cópia do Diploma do Curso de Mestrado, ou comprovante de conclusão do curso, ou ainda declaração
da coordenação do mestrado de que o candidato tem condições de concluir o curso até o período de
matrícula no doutorado, para os casos previstos no item 2.5;
c) Cópia do Histórico Escolar da Graduação e do Histórico Escolar do Curso de Mestrado. Os históricos
devem ser completos, com todas as notas das disciplinas. No caso de disciplinas com notas
dispensadas, históricos de outros cursos que tenham as notas obtidas nas disciplinas dispensadas
devem ser incluídos na documentação; se esses históricos não forem apresentados, cada disciplina
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dispensada será considerada com nota zero para o cálculo da média do histórico.
2.4 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado, de concluintes de curso de graduação, e à
seleção de Doutorado, de concluintes de curso de Mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se
necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de
provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada pelo
coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que tenham realizado a inscrição condicionada,
o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão da graduação ou do
mestrado, até a data de realização da matrícula. O candidato ao Doutorado que venha a ser aprovado e
classificado, só fará jus à vaga se apresentar, até a data da matrícula, o documento comprobatório de colação
de grau (para candidatos que defenderam dissertação até 12/07/2017) ou documento de conclusão de mestrado.
2.5 - Não será permitida a inclusão ou substituição de nenhum documento após o período de inscrição.
Informações imprecisas ou erradas, e documentação de comprovação não apresentada conforme
solicitado, podem levar à não contabilização dos pontos na análise do currículo do candidato ou à
eliminação do candidato.
3 - Exames de Seleção e Admissão
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa,
formado por 88 docentes.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas da Seleção de Mestrado

Datas

Horários

Preenchimento online do Sistema CIn e
Formulário Google

13/12/2021 a 14/01/2022

Até às 23:59 do dia
14/01/2022

Upload de documentos no Formulário
Google (prazo extra)

15/01/2022 a 16/01/2022

Até às 23:59 do dia
16/01/2022

Etapa Única - Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa (Comissão) e Avaliação do
Curriculum Vitae (Comissão)

17/01/2022 a 07/02/2022

Divulgação do Resultado da Etapa Única

07/02/2022

A partir das 17:00

Prazo Recursal da Etapa Única

08/02/2022 a 09/02/2022

Recurso deve ser
solicitado através do
Sistema CIn até às 23:59
do dia 09/02/2022

Resultado da Etapa Única após Recurso

11/02/2022

A partir das 17:00 h
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Período para envio de material para
avaliação da veracidade da autodeclaração
para candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)

14/02/2022 a 18/02/2022

Comissão
Heteroidentificação
para
candidatos autodeclarados negros (pretos
e pardos)

21/02/2022 a 22/02/2022

Resultado
da
Heteroidentificação

Comissão

23/02/2022

Prazo
recursal
heteroidentificação

para

de

comissão

24/02/2022 a 25/02/2022

Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidentificação

02/03/2022

Resultado Final

03/03/2022

Prazo recursal do Resultado Final

04/03/2022 a 06/03/2022

Matrícula

Conforme Calendário do
SIGAA/PROPG a ser
divulgado

Início das aulas

Conforme definido pelo
programa a ser divulgado
após a matrícula

A partir das 17:00 h

3.1.1 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.1.1.1 - Avaliação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório (se não apresentado, leva
automaticamente à eliminação do candidato) sendo a nota mínima exigida igual a 8,0 (oito) A nota do préprojeto comporá a nota final com o peso igual a 4 (quatro). Será permitido submeter apenas um pré-projeto
para mestrado ou doutorado.
3.1.1.2 - São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa:

Critério

Percentual

Aderência ao tema de pesquisa (C1)

20%

Alinhamento do foco de trabalho escolhido com a disponibilidade de
orientação (C2)

30%
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Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência
da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e descrição do problema (C3)

10%

Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e
consistência (C4)

10%

Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos
autores e debates principais da área (C5)

10%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C6)

20%

3.1.1.3 - O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*10 + C5*10 + C6*20)/100
3.1.1.4 - O depósito de cada pré-projeto de pesquisa no ato de inscrição será de responsabilidade exclusiva do
candidato com o mínimo de 04 e o máximo de 06 páginas, contendo, no mínimo: título do tema de pesquisa,
justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia e referências bibliográficas (papel A4, com margens,
superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte 12; espaçamento simples; as demais formatações
são livres). Não são necessários capa e sumário; se forem incluídos, eles contam para o limite de páginas acima.
3.1.1.5 - O tema do Pré-Projeto deve obrigatoriamente ser um dos temas de pesquisa acessíveis no site
http://www.cin.ufpe.br e disponibilizado no Sistema CIn.
3.1.2 – Avaliação do Curriculum Vitae
3.1.2.1 – A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual a 4,0
(quatro). A nota do CV comporá a nota final com peso 6,0 (seis).
3.1.2.2 - Para a avaliação do Curriculum Vitae será considerado:

Itens

Pontuação
Máxima

Históricos (N_H)

5,5

Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)

2,0

Experiência Docente (N_ED)

1,0
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Experiência em P&D&I (N_EPDI)

1,0

Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)

0,5

3.1.2.3 O cálculo da Nota do Curriculum Vitae (NOTA_CV) será computado com duas casas decimais e será
expresso como segue:
NOTA_CV = (N_H*5,5 + N_PCT*2,0 + N_ED*1,0 + N_EPDI*1,0 + N_EPND*0,5)/10,0

3.1.2.4 – Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as fórmulas e tabelas de pontuação disponíveis
no Anexo II.
3.2 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas da Seleção de Doutorado

Datas

Horários

Preenchimento online do Sistema CIn e
Formulário Google

13/12/2021 a 14/01/2022

Até às 23:59 do dia
14/01/2022

Upload de documentos no Formulário
Google (prazo extra)

15/01/2022 a 16/01/2022

Até às 23:59 do dia
16/01/2022

Etapa Única - Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa (Comissão) e Avaliação do
Curriculum Vitae (Comissão)

17/01/2022 a 07/02/2022

Divulgação do Resultado da Etapa Única

07/02/2022

A partir das 17:00

Prazo Recursal da Etapa Única

08/02/2022 a 09/02/2022

Recurso deve ser
solicitado através do
Sistema CIn até às 23:59
do dia 09/02/2022

Resultado da Etapa Única após Recurso

11/02/2022

A partir das 17:00 h

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

14/02/2022 a 18/02/2022

Comissão
Heteroidentificação
para
candidatos autodeclarados negros (pretos

21/02/2022 a 22/02/2022
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e pardos)
Resultado
da
Heteroidentificação

Comissão

Prazo
recursal
heteroidentificação

para

de

comissão

23/02/2022
24/02/2022 a 25/02/2022

Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidentificação

02/03/2022

Resultado Final

03/03/2022

Prazo recursal do Resultado Final

04/03/2022 a 06/03/2022

Matrícula

Conforme Calendário do
SIGAA/PROPG a ser
divulgado

Início das aulas

Conforme definido pelo
programa a ser divulgado
após a matrícula

A partir das 17:00 h

3.2.1 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.2.1.1 - Avaliação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório (se não apresentado leva
automaticamente à eliminação do candidato) sendo a nota mínima exigida igual a 8,0 (oito). A nota do préprojeto de pesquisa comporá a nota final com o peso igual a 4,0 (quatro).
3.2.1.2 - São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa:

Critério

Percentual

Aderência ao tema de pesquisa (C1)

20%

Alinhamento do foco de trabalho escolhido com a disponibilidade de
orientação (C2)

30%

Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência
da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e descrição do problema (C3)

10%

Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e
consistência (C4)

10%

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 197 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 51

10 DE DEZEMBRO DE 2021

32

Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos
autores e debates principais da área (C5)

10%

Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C6)

20%

3.2.1.3 - O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*10 + C5*10 + C6*20)/100
3.2.1.4 - O depósito do pré-projeto de pesquisa no ato de inscrição será de responsabilidade exclusiva do
candidato com o mínimo de 06 e o máximo de 10 páginas, contendo, no mínimo: título do tema de pesquisa,
justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia e referências bibliográficas (papel A4, com margens,
superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte 12; espaçamento simples; as demais formatações
são livres). Não precisa ter capa e sumário; se tiver, eles contam para o limite de páginas acima.
3.2.2 – Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.2.1 – A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual a 4,8
(quatro vírgula oito). A nota do CV comporá a nota final com peso igual a 6,0 (seis).
3.2.2.2 - Para a avaliação do Curriculum Vitae será considerado:

Itens

Pontuação
máxima

Históricos (N_H)

5,5

Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)

3,0

Experiência Docente (N_ED)

0,5

Experiência em P&D&I (N_EPDI)

0,5

Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)

0,5

3.2.2.3 - O cálculo da Nota do Curriculum Vitae (NOTA_CV) será expresso como segue:
NOTA_CV = (N_H*5,5 + N_PCT*3,0 + N_ED*0,5 + N_EPDI*0,5 + N_EPND*0,5)/10
3.2.2.4 – Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as fórmulas e tabelas de pontuação disponíveis
no Anexo II.
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4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo (mestrado e doutorado) será expresso pela média ponderada das notas
atribuídas a cada uma das etapas, como definido abaixo:
NOTA_FINAL = (NOTA_PP*4,0 + NOTA_CV*6,0)/10
Serão classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas por linha
de pesquisa.
4.2 - No Mestrado, eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Média Geral do Histórico da
Graduação, Nota da Produção Científica e Tecnológica, Nota da Experiência Docente, Nota da Experiência
em P&D&I, Nota da Experiência Profissional Não Docente, e Idade (maior idade).
4.3 - No Doutorado, eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Nota da Produção Científica e
Tecnológica, Média do Histórico do Mestrado, Média Geral do Histórico da Graduação, Nota da Experiência
Docente, Nota da Experiência em P&D&I, Nota da Experiência Profissional Não Docente, e Idade (maior
idade).
4.4 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no Quadro
de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site http://www.cin.ufpe.br
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. Será garantida ao candidato vista dos espelhos de correção da avaliação
individual.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.

6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas, nos termos do Anexo III deste Edital, 80 (oitenta) vagas para o Curso de Mestrado e 47
(quarenta e sete) vagas para o Curso de Doutorado, na modalidade de ampla concorrência e 37 (trinta e sete)
vagas para o Curso de Mestrado e 26 (vinte e seis) vagas para o Curso de Doutorado, destinadas a pessoas
negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e
deficientes, as quais serão preenchidas por candidatos classificados, obedecidos o número de vagas de cada
linha de pesquisa.
6.2 - De acordo com a Resolução Nº 17/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, será
reservada 01 (uma) vaga para Mestrado e 01 (uma) vaga para Doutorado, para pessoas com deficiência.
6.3 - Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência poderão, no ato de inscrição, fazer a opção por
concorrer às vagas de ações afirmativas, sendo classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto
em ampla concorrência quanto na classificação de vagas de ações afirmativas;
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6.4 - Em caso de desistência de candidato(a) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado em vaga de ações
afirmativas, a mesma será preenchida pelo(a) candidato(a) posteriormente classificado(a) e aprovado(a), dentre
os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
6.5 - Os(as) candidatos(as) que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados(as) na ampla concorrência, poderão ser matriculados(as) na vaga de ampla concorrência, permitindo
assim que outros(as) candidatos(as) inscritos(as) nas vagas de ações afirmativas, se aprovados(as) no processo
seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
6.6 - Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número
suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas
remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
6.7 - 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.
6.8 - Conforme Letra (b) do Art. 1o 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. 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
no Anexo II.

7 – Disposições gerais
7.1 - Local de informações e inscrições:
Centro de Informática (CIn) da UFPE
Secretaria da Pós-Graduação em Ciência da Computação
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife)
CEP 50740-560 - Recife - PE – Brasil
7.2 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.3 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site http://www.cin.ufpe.br.
7.4 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
7.5 - Dúvidas e contatos devem ser enviados para email selecao-pos@cin.ufpe.br.
7.6 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 03 de Dezembro de 2021
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Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio
Coordenador da Pós-Graduação em Ciências da Computação– UFPE

Anexos
Ficha de Inscrição online
ANEXO I – Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da Pós-Graduação em Ciência da Computação.
ANEXO II – Critérios para avaliação do currículo.
ANEXO III – Número de vagas.
ANEXO IV – Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição.
ANEXO V – Modelo de autodeclaração para candidatos(as) a vagas de ações afirmativas para a pós-graduação
stricto sensu.
.

ANEXO I Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da Pós-Graduação em Ciência da Computação.
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:
NÚMERO DE REFERENCIA: 15309830331815
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
7. Clicar em Emitir GRU
Obs.: Segue abaixo tabela de códigos e valores das taxas de serviços.

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Nº de Referência

Valor

INSCRIÇÃO SELEÇÃO MESTRADO E
DOUTORADO

15309830331815

R$ 50,00

ANEXO II Critérios para avaliação do currículo
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1) HISTÓRICOS (N_H)
●

Para a seleção ao Mestrado, a Nota dos Históricos (N_H) é calculada como segue:
N_H = (HG*FCH* 7,0 + N_POS_G*3,0)/10
onde
●
●

HG = Média do Histórico Escolar da Graduação
FCH (Fator de Carga_horária) = fator que representa a carga horária do curso de graduação
realizado pelo candidato de acordo com a tabela abaixo.
Cursos de Graduação – Carga Horária

Fator

Carga horária superior a 3.000 horas ou cursos
realizados no exterior

1,0

Carga horária inferior a 3.000 horas

●

●

●

0,85

N_POS_G = Nota calculada de acordo com a seguinte tabela (onde “Conceito CAPES” referese ao conceito da CAPES disponível em http://www.cin.ufpe.br para o Programa de PósGraduação na mesma área e instituição do curso de Graduação do candidato). Para cursos
realizados no exterior a comissão fará análise dos mesmos considerando critérios similares
aos adotados pela CAPES.
Conceito CAPES

N_POS

5,6,e 7

10,0

4

9,0

3

8,0

Sem programa

7,0

Prêmios (tal qual a láurea, melhor artigo em evento qualificado pela CAPES, e conquista de
maratona de programação de sociedades reconhecidas como a ACM e a SBC) serão avaliados
pela Comissão de Seleção e Admissão e podem adicionar até 0,5 pontos ao HG (láurea: 0,5;
outros: 0,25). Não consideraremos excelência acadêmica de aluno em curso, mérito
profissional em faculdade, aprovação em concurso público, professor homenageado; e
similares.
Ter concluído com êxito um curso de pós-graduação lato sensu adiciona até 0,5 pontos ao HG,
desde que o curso tenha sido realizado em uma instituição com programa de Pós-Graduação
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●
●

●

stricto sensu na área de Computação e reconhecido pela CAPES.
A nota máxima atribuída a N_H e HG é 10,0 (dez).
Os históricos de instituições do exterior serão avaliados pela Comissão de Seleção e Admissão
de forma comparativa com o histórico de instituições nacionais correspondentes.

Para a seleção ao Doutorado, a Nota dos Históricos (N_H) é calculada como segue, assumindo
também, para evitar repetição, as siglas e regras apresentadas acima para o Mestrado:
N_H = (N_HG*6,0 + N_HM*4,0)/10
onde
●
●
●
●

N_HG = (HG*FCH*7,0 + N_POS_G*3,0)/10
N_HM =(HM*7,0 + N_POS*3,0)/10
HG= Média do Histórico Escolar da Graduação
FCH (Fator de Carga_horária) = fator que representa a carga horária do curso de graduação
realizado pelo candidato de acordo com a tabela abaixo.
Cursos de Graduação – Carga Horária

Fator

Carga horária superior a 3.000 horas ou cursos
realizados no exterior

1,0

Carga horária inferior a 3.000 horas

●
●

●
●

0,85

HM = Média Geral do Histórico Escolar do Mestrado
N_POS = Nota calculada de acordo com a seguinte tabela (onde “Conceito CAPES” referese ao conceito da CAPES disponível em http://www.cin.ufpe.br para o Programa de PósGraduação na área do curso de Pós-Graduação do candidato):

Conceito CAPES

N_POS

5,6 e 7

10,0

4

9,5

3

9,0

A conclusão do mestrado em período superior a trinta (30) meses subtrai 0,25 pontos da
N_HM
A nota máxima atribuída a HG, HM, N_HG e a N_HM é 10,0 (dez).

2) Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 197 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 51

10 DE DEZEMBRO DE 2021

38

●

A nota da Produção Científica e Tecnológica (N_PCT) é calculada como segue:
N_PCT = N_Periodicos + N_Eventos
onde
2.1) N_Periodicos = (MIPP + SIPP) * 10, onde
MIPP = maior índice entre as publicações em periódicos,
SIPP = soma ponderada dos índices das outras publicações em periódicos, dada pela
expressão a seguir:
𝑁 𝑁𝑃𝑃𝑗

𝑆𝐼𝑃𝑃 = ∑ ∑

(𝐼𝑃𝑃𝑗 )𝑖+1

𝑗=1 𝑖=1

onde
N = número de extratos diferentes das outras publicações em periódicos (por exemplo,
se a maior classificação for A2 e as outras publicações forem 2 B1, 1 B2, e 3 B4, N
será 3),
NPPj = número de publicações em periódicos com classificação na tabela disponível
em http://www.cin.ufpe.br (usando o exemplo anterior, NPP1 poderia ser 2, NPP2 1, e
NPP3 3),
IPPj = índice da publicação em periódico j (com o mesmo exemplo, IPP1 seria o índice
de B1, IPP2 o de B2, e IPP3 o de B4).

2.2) N_Eventos = (MIPE + SIPE) * 5, onde
MIPE = maior índice entre as publicações em eventos
SIPE = soma ponderada dos índices das outras publicações em eventos, dada pela
expressão a seguir:
𝑁 𝑁𝑃𝐸𝑗

𝑆𝐼𝑃𝐸 = ∑ ∑

(𝐼𝑃𝐸𝑗 )𝑖+1

𝑗=1 𝑖=1

onde
N = número de extratos diferentes das outras publicações em eventos (ver exemplos
do item anterior),
NPEj = número de publicações em eventos classificados de acordo com tabela
disponível em http://www.cin.ufpe.br
IPEj = índice da publicação em evento j.
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●

●

●

●
●

●

●
●

Os índices das publicações (IPP e IPE) estão definidos de acordo com a tabela a seguir (caso
o candidato seja primeiro autor da publicação, ele terá 100% do índice da publicação, caso
contrário terá 50% do índice da publicação):

Classificação

Índice

A1

1,00

A2

0,90

B1

0,75

B2

0,50

B3

0,20

B4

0,10

B5

0,05

As publicações em Eventos serão avaliadas de acordo com a Tabela de Classificação de
Eventos da Área de Ciência da Computação disponível em http://www.cin.ufpe.br. Na ficha
de inscrição, deve-se informar o nome do evento ou periódico exatamente como aparece na
tabela de classificação.
As publicações em Periódicos serão avaliadas de acordo com a Tabela de Classificação de
Periódicos da Área de Ciência da Computação disponível em em http://www.cin.ufpe.br. Na
ficha de inscrição, deve-se informar o nome do evento ou periódico exatamente como aparece
na tabela de classificação.
Caso o candidato seja primeiro autor da publicação, ele terá 100% do índice da publicação,
caso contrário terá 50% do índice da publicação.
Cada publicação tem que ser comprovada com a cópia completa do artigo publicado no
periódico ou anais do evento, com evidência do nome do evento ou periódico em alguma parte
do artigo, como no rodapé ou cabeçalho da primeira página. Exclusivamente para casos nos
quais o evento ainda não tenha se realizado ou o artigo ainda não tenha sido publicado no
periódico até a data final das inscrições, a comprovação tem que ser feita com a cópia completa
do artigo submetido para publicação, mais a carta de aceitação ou a listagem do site do
evento/periódico com a lista de artigos aceitos.
Publicações não comprovadas ou inseridas no Sistema CIn com classificação diferente
da tabela disponível em http://www.cin.ufpe.br, não serão consideradas e poderão levar
à penalização do candidato em até 1 (um) ponto.
Resumos de menos de uma página não são considerados.
Resumos estendidos ou “short papers” (até 2 páginas) serão considerados com classificação
imediatamente inferior ao do evento. Se o evento ou periódico for B5, o índice considerado
será 0,025.
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●
●

●

A nota máxima atribuída a N_PCT, N_Periodicos e N_Eventos é 10,0 (dez).
Candidatos ao Doutorado com uma ou mais publicações (qualificadas pela classificação
mencionada anteriormente) comprovadamente aprovadas em até 30 meses do início do
mestrado terão um bônus de até 0,5 pontos no N_PCT.
Publicações em eventos ou periódicos que não constam na tabela de classificação não
contam para a nota acima e não devem ser incluídas na ficha de inscrição nem na
documentação apresentada. Incluir essas publicações levará à penalização do candidato
em até 1 (um) ponto.

3) Experiência Docente (N_ED)
●
●
●
●

O somatório máximo das notas é limitado a 10 (dez) pontos.
Os comprovantes apresentados devem indicar claramente as datas de início e fim destas atividades.
O tempo de docência deve ser contabilizado, não importando quantas disciplinas foram ministradas,
nem em quantas universidades.
Atividades administrativas enquanto docente são consideradas aqui.

Atividade
Pontuação Máxima

Mais de
36 meses

24 meses

18 meses

12 meses

6 meses

Professor de Terceiro Grau na área
ou área afim

10

9

8

6

5

Monitoria

4

3

2

1

0,5

4) Experiência em P&D&I (N_EPDI)
●
●
●

O somatório máximo das notas é limitado a 10 (dez) pontos.
Os comprovantes apresentados devem indicar claramente as datas de início e fim destas atividades.
Bolsa de projeto de subvenção econômica como FACEPE/PAPPE são consideradas como bolsa
P&D&I. O mesmo vale para bolsas RHAE pesquisador em empresa e DTI. Já bolsas FNDE e
PROUNI, sem uma qualificação clara de P&D&I, não contam. As bolsas de mestrado e doutorado de
programa de pós-graduação (por exemplo, CAPES e CNPq) ou obtidas através de edital (por exemplo,
FACEPE) não contam como Bolsa P&D&I.
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Atividade
Pontuação Máxima

Mais de 36
meses

24 meses

18 meses

12 meses

6 meses

Iniciação Científica

9

8

7

6

5

Bolsa de P&D&I

10

9

8

7

6

5) Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)
●
●
●
●

O somatório máximo das notas é limitado a 10 (dez) pontos.
Os comprovantes apresentados devem indicar claramente as datas de início e fim destas
atividades.
Os documentos comprobatórios de atividades profissionais devem ser impressos em papel
timbrado da empresa, e devem conter o carimbo da pessoa que assina.
Atividades de ensino, incluindo ensino médio, não são consideradas aqui.

Atividade
Pontuação Máxima

Mais de 36
meses

24 meses

18 meses

12 meses

6 meses

Profissional de nível superior com
vínculo empregatício na área do
programa ou em áreas afins com
responsabilidades de coordenação,
chefia ou trabalho muito
especializado.

10

8

6

4

2

Profissional de nível superior com
vínculo empregatício na área do
programa ou em áreas afins

8

6

4

2

1

Profissional de nível médio com
vínculo empregatício na área do
programa ou em áreas afins

5

4

3

2

1
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Atividades de nível superior sem
vínculo empregatício

8

6

4

2

1

Estágio Extracurricular (período
mínimo de 120 horas)

6

5

4

3

2

ANEXO III
Vagas (*)
(*) 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 abaixo.
Linha de Pesquisa

Mestrado

Doutorado

Ampla
Concorrênc
ia

Ações
Afirmativ
as

Ampla
Concorrênci
a

Ações
Afirmativ
as

5

3

0

0

Aprendizagem de Máquina e Mineração

11

6

5

3

Avaliação de Desempenho e Dependabilidade

6

3

2

1

Banco de Dados

2

2

2

1

Biologia Computacional

2

1

0

1

Computação Evolucionária, Aprendizagem e

2

2

1

1

19

9

8

4

Fundamentos Matemáticos da Computação

1

1

0

0

Geometria Computacional e Modelagem
Geométrica

0

1

0

1

Inteligência Computacional

4

3

4

2

Agentes Inteligentes e Representação do
Conhecimento

Otimização
Engenharia de Software e Linguagens de
Programação
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Multidisciplinar

5

3

2

2

Processamento e Síntese de Mídias e

2

1

4

2

1

1

0

1

Redes de Computadores

9

5

5

3

Sistemas Embarcados

4

2

1

1

Sistemas de Comunicação

1

1

0

1

Sistemas Distribuídos

4

2

1

1

Visão Computacional, Realidade Virtual e
Aumentada

2

1

2

1

80

47

37

26

Interação
Reconhecimento de Padrões e Processamento
de Sinais

Total
Total geral

127
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ANEXO IV 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 Nascimento:
____/____/_______

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:

Sigla do Órgão Emissor:

NIS*:

Nome da Mãe:

Endereço:
Cidade:

CPF:

Data de Emissão:
__/__/____

Bairro:
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 Ciência da Computação 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__________.

________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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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 Ciências da Computação
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)
n o 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

B.O. UFPE, RECIFE, 56 ( 197 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 51

10 DE DEZEMBRO DE 2021

46

Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea
Curso de Doutorado
Resultado Final da Seleção para a Pós-Graduação em Educação Contemporânea da UFPE – CAA
De acordo com o Item 6.1 do Edital de Seleção publicado no Boletim Oficial V. 56 (101 BOLETIM DE
SERVIÇO) de 06 de julho de 2021, e retificado no Boletim Oficial V. 56 (190 BOLETIM DE SERVIÇO),
de 30 de novembro de 2021, disponíveis em www.ufpe.br/PROGEPE, o número de vagas para o Doutorado
é fixado em 22 (vinte e duas vagas), sendo 11 para a Linha de Pesquisa “Educação e Diversidade” e 11 para
a Linha de pesquisa “Docência, Ensino e Aprendizagem”, as quais serão preenchidas pelos candidatos
classificados obedecendo a ordem de classificação.
DOUTORADO – LINHA 1 – EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOME
MARIA RITA BARBOSA PIANCÓ PAVÃO
MARIA ROSEANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
MÁRCIO RUBENS DE OLIVEIRA
LUÍS MASSILON DA SILVA FILHO
HELOISA GERMANY
HUGO SILVA CAETANO
NATALLY ARAÚJO DA SILVA GALINDO
SERGIVANO ANTONIO DOS SANTOS
SIMONE SALVADOR DE CARVALHO
PEDRO FERNANDO DOS SANTOS
JOENE MARIA CRESPO COSTA

NOTA
9,70
9,55
9,48
9,38
9,35
9,18
9,11
9,00
8,95
8,05
7,98

DOUTORADO – LINHA 2 – DOCÊNCIA, ENSINO E APRENDIZAGEM
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOME
VANESSA GALINDO ALVES DE MELO
LENIVALDO IDALINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ISAIAS DA SILVA
RAY-LLA WALLESKA SANTOS FERREIRA GOUVEIA
MARIA EDJANE PEREIRA DA SILVA
ALINE GOMES DE SOUZA
THIAGO GONÇALVES SILVA
RENATA ADJAÍNA SILVA DE ARAÚJO
MARIA DE FÁTIMA CALDAS DE FIGUEIRÊDO
ALISSON CLAUBER MENDES DE ALENCAR
KARLA WANESSA CARVALHO DE ALMEIDA

NOTA
9,58
9,58
9,48
9,47
9,45
9,25
9,20
9,13
8,80
8,73
8,38

Profª. Conceição Gislâne Nóbrega Lima de Salles
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 23, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021
RETIFICAÇÃO
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
Retificar a Composição da Comissão Especial de Promoção Docente (Classe E) desse centro,
para a avaliação do memorial do Professor Fernando Gomes Paiva Júnior, designando os professores,
Onde se lê:
Membros Titulares:
Sérgio Benício - UFPE
Fernando Gimenez - UFPR
Tânia Maria Diederichs Fischer - UFBA
Tomas de Aquino Guimarães - UnB

Membros Suplentes:
Jairo Dornelas - UFPE
James Falk - UNIFBV
Leia-se:
Membros Titulares:
Sérgio Benício - UFPE
Mozar José de Brito - UFLA
Hilka Pelizza Vier Machado - UniCesumar
Tomas de Aquino Guimarães - UnB

Membros Suplentes:
Jairo Dornelas - UFPE
James Falk - UNIFBV

DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, em 07 de dezembro de 2021.

ZIONAM EUVECIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 022, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021*
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DO COLEGIADO DO CURSO DE SECRETARIADO
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Geral da Universidade
Federal de Pernambuco e nos Termos da Resolução nº.05/2006, do Conselho Universitário:
RESOLVE:
Constituir o Colegiado do Curso de Secretariado, designando os seguintes membros, para o período de
01.07.2021 a 30.06.2023: Marcos Gilson Gomes Feitosa (Coordenador), Bárbara Eduarda Nóbrega Bastos
(Vice-Coordenadora); Docentes do Departamento de Ciências Administrativas: Chussy Karlla Souza
Antunes, Gilmar Bueno Santos, Guilherme Lima Moura, Silze Anne Gonçalves Lins, Simone Dias de
Azevedo; Docentes do Departamento de Letras: Arlene Koglin, Araken Guedes Barbosa; Representante
Discente: Israel Ferreira de Lucena; Representante Técnico-Administrativo: Aniele Lopes Diniz de Souza.
DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, em 26 de novembro de 2021.
*Republicado por ter saído com incorreção no original, publicado no Boletim Oficial nº 190, de 30/11/2021.

ZIONAM EUVÉCIO LINS ROLIM
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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PORTARIA Nº 15, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021
Designa a vinculação dos docentes do Centro de
Ciências Jurídicas para as suas respectivas áreas
acadêmicas.
CONSIDERANDO
-

A Resolução Nº 16/2021 do Conselho de Administração da Universidade Federal de
Pernambuco, que Aprova e Publica o Regimento Interno do Centro de Ciências Jurídicas,
publicada no Boletim Oficial da UFPE Nº 162/2021 de 15 de outubro de 2021;

O DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - CENTRO DE CIÊNCIAS
JURÍDICAS DA UFPE, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
DESIGNAR a vinculação dos docentes, lotados no Centro de Ciências Jurídicas, às áreas
acadêmicas de acordo com a listagem abaixo:
ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO :
● EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR;
● ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA;
● FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI;
● JOAQUIM LUSTOSA FILHO;
● JOSÉ ANDRÉ WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA;
● LARISSA MEDEIROS SANTOS;
● LUCIANA GRASSANO DE GOUVÊA MELO;
● MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT;
● MARCOS ANTÔNIO RIOS DA NÓBREGA;
● TALDEN QUEIROZ FARIAS;
● TEREZA CRISTINA TARRAGÔ SOUZA RODRIGUES;
● VIRGÍNIA CARVALHO LEAL;
● WALBER DE MOURA AGRA.
ÁREA DE DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E ECONÔMICO:
● DANIEL E SILVA MEIRA;
● FABÍOLA SANTOS ALBUQUERQUE;
● FLÁVIO ROBERTO FERREIRA DE LIMA;
● HUMBERTO JOÃO CARNEIRO FILHO;
● INGRID ZANELLA ANDRADE CAMPOS;
● IVANILDO DE FIGUEIREDO ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO;
● LARISSA MARIA DE MORAES LEAL;
● LEÔNIO JOSÉ ALVES DA SILVA;
● MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES;
● PAULO SIMPLICIO BANDEIRA;
● ROBERTO PAULINO DE ALBUQUERQUE JUNIOR;
● SILVIO ROMERO BELTRÃO;
● TORQUATO DA SILVA CASTRO JÚNIOR.
ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DO ESTADO:
● ANDRÉ VICENTE PIRES ROSA;
● BRUNO CÉSAR MACHADO TORRES GALINDO;
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●
●
●
●
●

FABIANA SANTOS DANTAS;
FLAVIANNE FERNANDA BITENCOURT NÓBREGA;
MARIA LUCIA BARBOSA;
MARIA REGINA DAVINA PINTO FERREIRA;
MARIANA PIMENTEL FISCHER PACHECO.

ÁREA DE DIREITO DO TRABALHO:
● CARLO BENITO CONSENTINO FILHO;
● EVERALDO GASPAR LOPES DE ANDRADE;
● FÁBIO TÚLIO BARROSO;
● FERNANDA BARRETO LIRA;
● HUGO CAVALCANTI MELO FILHO;
● JULIANA TEIXEIRA ESTEVES;
● REGINA STELA CORRÊA VIEIRA.
ÁREA DE DIREITO INTERNACIONAL:
● EUGÊNIA CRISTINA NILSEN RIBEIRO BARZA;
● GERALDO ANTÔNIO SIMÕES GALINDO;
● JAYME BENVENUTO LIMA JÚNIOR;
● PAUL HUGO WEBERBAUER.
ÁREA DE DIREITO PENAL
● ÂNGELA SIMÕES DE FARIAS;
● CLÁUDIO ROBERTO CINTRA BEZERRA BRANDÃO;
● ELEONORA DE SOUZA LUNA;
● MARÍLIA MONTENEGRO PESSOA DE MELO;
● RICARDO DE BRITO ALBUQUERQUE PONTES FREITAS.
ÁREA DE DIREITO PROCESSUAL E PRÁTICA JURÍDICA:
● ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL;
● DANIELLE SOUZA DE ANDRADE E SILVA CAVALCANTE;
● FRANCISCO ANTONIO DE BARROS E SILVA NETO;
● FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER;
● LEONARDO JOSÉ RIBEIRO COUTINHO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA;
● LIANA CRISTINA DA COSTA CIRNE LINS;
● LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS;
● MANUELA ABATH VALENÇA;
● MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FERREIRA;
● ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA;
● SERGIO TORRES TEIXEIRA.
ÁREA DE TEORIA DO DIREITO:
● ALEXANDRE RONALDO DA MAIA;
● ARTUR STAMFORD DA SILVA;
● GUSTAVO JUST DA COSTA E SILVA;
● JOÃO PAULO FERNANDES DE SOUZA ALLAIN TEIXEIRA;
● PEDRO PARINI MARQUES DE LIMA.

FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI
Diretor do Centro de Ciências Jurídicas
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