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PORTARIA N.º 3675, DE 16 DE AGOSTO DE 2022. (*)
MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Autorizar a mudança de regime de trabalho do(a) professor(a) LUCIANA
PATRIZIA ALVES DE ANDRADE VALENCA, Matrícula SIAPE n.º 3315834, investido(a)
no cargo de Professor do Magistério Superior, passando do regime de trabalho de 20 horas
semanais para 40 horas semanais, SEM dedicação exclusiva, a partir de 13/07/2022.
Processo n.º 23076.051816/2021-63
* Republicada por incorreção na original, publicada no Boletim Oficial da UFPE n.º 148, de 17 de
agosto de 2022.

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
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Afastamento para Estudo, Congresso e Similares
SIAPE

NOME

INÍCIO

TÉRMINO

CIDADE

EST. PROC. 23076

3328566

EMMANUELLE
TENORIO
ALBUQUERQUE
GODOI B DE
BARROS E SILVA
VAGNER
BEZERRA DOS
SANTOS

18/10/2022

21/10/2022

FOZ DO
IGUAÇU

PR

21/09/2022

22/09/2022

Serra Talhada

PE

1314469

081034/2022-75
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Afastamento para Estudo, Congresso e Similares
SIAPE

NOME

INÍCIO

TÉRMINO

CIDADE

EST. PROC. 23076

1593605

LISIANE DOS
SANTOS
OLIVEIRA
GIOVANA
BORGES
MESQUITA
RENATO
FERNANDES
CORRÊA
REBECCA
PEIXOTO PAES
SILVA

02/09/2022

07/09/2022

MACEIO

AL

2447602

1652657

3984236

071818/2022-05
06/09/2022

09/09/2022

JOÃO PESSOA

PB

01/11/2022

31/10/2023

MARILIA

SP

26/10/2022

MACÉIO

AL

085527/2022-14

071583/2022-45
24/10/2022
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AFASTAMENTO PARA ESTUDO, CONGRESSO E SIMILARES.
SIAPE

2094234
1562173
2937706
1133752
1673028
2331195
1134664
2367604
2345892
1651592

NOME

FLORA ROMANELLI
ASSUMPÇÃO
LARISSA GUEDES DA
FONTE ANDRADE
MARCOS ALEXANDRE
DE MELO BARROS
MARIA ISABEL LYNCH
GAETE
MURILO ARTUR
ARAÚJO DA SILVEIRA
PETER SCHRÖDER
RAQUEL COSTA
ALBUQUERQUE
RAQUEL SANTOS DE
OLIVEIRA
THAYZA CHRISTINA
MONTENEGRO
STAMFORD
ULISSES DOS SANTOS
PINHEIRO

INÍCIO

TÉRMINO

CIDADE

EST.

PROC. 23076

03/10/2021

03/10/2021

PETROLINA

PE

075504/2021-08

21/09/2022

24/09/2022

FLORIONÓPÓLIS

SC

078073/2022-94

10/12/2019

14/12/2019

OSASCO

SP

059952/2019-70

06/09/2022

10/09/2022

CURITIBA

PR

075241/2022-25

04/12/2019

07/12/2019

FLORIONÓPÓLIS

SC

059940/2019-45

08/12/2019

13/12/2019

SALVADOR

BA

051696/2019-72

17/04/2020

20/04/2020

SÃO PAULO

SP

036416/2019-04

18/09/2019

19/09/2019

RIO DE JANEIRO

RJ

039005/2019-62

28/08/2022

01/09/2022

BÚSIOS

RJ

076265/2022-22

15/08/2022

22/08/2022

RIO DE JANEIRO

RJ

081147/2022-31
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF)
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO

A Comissão de Seleção Discente juntamente com a Coordenação do PPGEF vem por meio deste retificar o
cronograma de Seleção 2022.2, tendo em vista a desnecessidade da etapa de análise e conferência da Comissão
de Heteroidentificação. Tais modificações visam acelerar o processo de ingresso dos discentes classificados,
para matrícula e concorrência de Bolsas de Estudos. Assim, seguem abaixo as alterações proferidas.
Onde se lê:

04 a 08/07/2022
11/07/2022
12 a 14/07/2022
15/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25 a 27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
01 a 03/08/2022
04/08/2022

9 h às 13 h
15 h
9 h às 12 h
10h
9 h às 12 h
17 h
9 h às 12 h
10h
--17 h
9 h às 12 h
10 h

05 a 11/08/2022

---

Comissão Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)

12/08/2022

---

Resultado da Comissão de Heteroidenficação

15/08/2022

Inscrições
Divulgação das inscrições deferidas
Prazo recursal
Resultado do recurso
Prova teórica
Resultado
ETAPA I
Prazo recursal
Resultado do recurso
Avaliação do currículo Lattes
Resultado
ETAPA II
Prazo Recursal
Resultado do recurso
Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos) (recomendamos
5 dias)

Prazo recursal para comissão
heteroindentificação

16 a 19/08/2022

---

Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação

22/08/2022

---

Resultado Final

23/08/2022

12h

De acordo com
calendário
SIG@POS/
PROPESQ / UFPE

---

05/09/2022

---

Matrícula

Início das aulas
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Leia-se:

EVENTO

Inscrições
Divulgação das inscrições deferidas
Prazo recursal
Resultado do recurso
Prova teórica
Resultado
ETAPA I

Prazo recursal
Resultado do recurso
Avaliação do currículo Lattes
Resultado

ETAPA II

Prazo Recursal
Resultado do recurso
Período para envio de material para avaliação
da veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos) (recomendamos 5 dias)

DATA

HORÁRIO

04 a
08/07/2022
11/07/2022

9 h às 13 h

12 a
14/07/2022
15/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25 a
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
01 a
03/08/2022
04/08/2022

9 h às 12 h

15 h

10h
9 h às 12 h
17 h
9 h às 12 h
10h
--17 h
9 h às 12 h
10 h

05 a
11/08/2022

---

Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos)

12/08/2022

---

Resultado da Comissão de
Heteroidenficação

15/08/2022

Resultado Final
Matrícula
Início das aulas

19/08/2022
De acordo
com
calendário
05/09/2022

12h
-----

Recife, 16 de agosto de 2022

Eduardo Zapaterra Campos
Coordenador
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 26/07/2022)
O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico www.ufpe.br/posgeografia/selecao, as normas do Processo
Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2023 ao corpo discente do Programa de Pós-graduação em Geografia,
Cursos de Mestrado e Doutorado.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Este edital, bem como seus anexos e eventuais retificações, tem a finalidade de regular o Processo Seletivo
realizado para o preenchimento das novas vagas a serem disponibilizadas pelo Programa de Pós-Graduação
em Geografia – PPGEO, com início de curso no ano letivo de 2023, em turmas de Mestrado e Doutorado.
1.2. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital e às
condições nele estabelecidas, não podendo ser alegado desconhecimento de suas normas.
1.3. No ato de inscrição será oferecida a todos(as) os(as) candidatos(as) a opção de se identificar como pessoas
negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com
deficiência e concorrer às vagas de políticas de ações afirmativas de acordo com as normativas da Resolução
17/2021 CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO da UFPE, publicada no
B.O UFPE n.80 de 25 de maio de 2021.
1.4. O Processo Seletivo respeitará o cronograma a seguir:
Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)
Sistema aberto para Realização das
Inscrições e Solicitação de Dispensa de
Taxa de Inscrição (online)
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 2. deste edital e subitens)
Divulgação das inscrições homologadas
e respostas aos Requerimentos de
Dispensa do Pagamento da Taxa de
Inscrição
Inscrições
Prazo Recursal (on line)
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)
Prazo para Pagamento das Taxas de
Inscrição cuja Dispensa tenha sido
negada também no recurso.

Etapa 1
(Eliminatória)

Prova Escrita de Conhecimento da Área
(item 3.2.1. deste edital e subitens)
Prova Escrita de Suficiência de Idioma
Inglês ou Espanhol
(item 3.2.2. deste edital e subitens)
Avaliação das provas escritas
Resultado da Etapa 1

Datas

Horários

26/08 a 19/09/2022

9h00 do dia 26/08
às 18h00 do dia
19/09

21/09/2022

Até às 22h00 do dia
21/09

22, 23 e 24/09/2022

09h00 do dia 22/09
às 18h00 do dia
24/09

Até 2 dias úteis
após publicação da
negativa do recurso.

Envio até as 19h do
segundo dia

03/10/2022

09h00 às 12h00 do
dia 03/10

03/10/2022

14h00 às 17h00 do
dia 03/10

04/10 a 07/10/2022
10/10/2022
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Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)
Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia
(item 5. deste edital e subitens)
Sistema aberto para envio do PréProjeto de Pesquisa (online)
www.ufpe.br/posgeografia
(item 3.2.3. deste edital e subitens)
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
Etapa 2
(Eliminatória)
Resultado da Etapa 2

Etapa 3
(Eliminatória)

Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia
(item 5. deste edital e subitens)
Divulgação da lista de horários para
apresentação e arguição de préprojetos de pesquisa por ordem
alfabética e Linha de Pesquisa pelo
Google Meet
Apresentação e arguição do préprojeto de pesquisa
(item 3.2.4. deste edital e subitens)
Resultado da Etapa 3

Etapa 4
(Classificatória)

Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia/selecao
(item 5. deste edital e subitens)
Sistema aberto para envio do
Curriculum Vitae e documentos
comprobatórios (online)
www.ufpe.br/posgeografia
(item 3.2.5. deste edital e subitens)
Avaliação do Curriculum Vitae
Resultado da Etapa 4
Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia
(item 5. deste edital e subitens)

Comissão de
heteroidentifica
ção

Datas
11, 13 e 14/10/2022

11/10/2022 a
21/10/2022
24 a 26/10/2020
28/10/2022
31/10, 01 e
03/11/2022

Horários
09h00 do dia 11/10
às 19h00 do dia
14/10
09h00 do dia 11/10
às 19h00 do dia
21/10
Até às 22h00 do dia
28/10
09h00 do dia 31/10
às 19h00 do dia
03/11

04/11/2022

Até às 22h00 do dia
04/11

07, 08, 09 e
10/11/2022

A partir das 9h

12/11/2022
14, 15 e 16/11/2022

14/11 a 25/11/2022

28, 29 e 30/11/2022
29/12/2022

Até às 22h00 do dia
12/11
09h00 do dia 14/11
às 18h00 do dia
16/11
09h00 do dia 14/11
às 19h00 do dia
25/11
Até às 22h00 do dia
02/12

05, 06 e 07/12/2022

09h00 do dia 05/12
às 19h00 do dia
07/12

Período para envio, pela comissão de
seleção, de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros (pretos
e
pardos).

08 a 12/12/2022

09h00 do dia 08/12
às 19h00 do dia
12/12

Comissão Heteroidentificação para
candidatos autodeclarados negros (pretos
e pardos)

13 e 14/12/2022

09h00 do dia 13/12
às
18h00 do dia 14/12

15/12/2021

15/12/2021

Resultado da Comissão de
Heteroidenficação
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Etapas do Processo Seletivo (Mestrado e Doutorado)

Datas

Horários

16 e 17/12/2021

16 e 17/12/2021

Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação

19/12/2021

19/12/2021

Publicação

21/12/2022

Resultado Final Prazo Recursal
www.ufpe.br/posgeografia
(item 5. deste edital e subitens)

22, 23 e 26/12/2022

Prazo recursal para comissão
Heteroindentificação

Matrícula

Início das aulas

2023.1 (primeira
quinzena de março
2023)
2023.1 Conforme
definido pelo curso
após matrícula

Até às 22h00 do dia
21/12
09h00 do dia 22/12
às 19h00 do dia
26/12
-

-

2. INSCRIÇÃO
2.1. Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC
e, para o Curso de Doutorado, exige-se Mestrado em Programas reconhecidos pela CAPES/MEC.
2.1.1. Admitir-se-á inscrição à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, bem como à seleção
de Doutorado de concluintes de Curso de Mestrado, sendo a matrícula condicionada à classificação e à
conclusão da Graduação ou do Mestrado, respectivamente, até o prazo final de matrícula.
2.1.2. O(A) candidato(a) inscrito(a) condicionalmente perderá o direito à vaga se no prazo final da matrícula
não houver concluído o curso de graduação ou o curso de mestrado, respectivamente para os candidatos(as)
ao mestrado e doutorado.
2.2. A inscrição se realizará por meio de formulário eletrônico disponibilizado na página do Programa de PósGraduação em Geografia (PPGEO) da Universidade Federal de Pernambuco, no endereço eletrônico
www.ufpe.br/posgeografia/selecao, conforme Cronograma do item 1.4 deste edital.
2.2.1. O(A) candidato(a) deverá indicar no formulário a Linha de Pesquisa a que pretende concorrer, conforme
ANEXO II.
2.2.2. 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 do preenchimento do
Formulário Eletrônico de Inscrição, fazer a opção por concorrer às vagas de ampla concorrência, sendo
classificados(as) no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência quanto na classificação
de vagas de políticas de ações afirmativas, portanto denominados optantes.
2.2.3. As pessoas com deficiência devem informar, no ato da inscrição, o tipo de atendimento especial
necessário, conforme solicitado na ficha de inscrição.
2.3. São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por
ele(ela) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título, inclusive a opção pela Linha de Pesquisa e código de vaga a ser consultado no
ANEXO III deste edital.
2.4. As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas pela
Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa. No caso de mais de uma inscrição
do(a) mesmo(a) candidato(a) dentro do período de inscrição, será considerada apenas a última inscrição
realizada.
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2.5. Taxa de Inscrição e possibilidade de Isenção ou Dispensa
2.5.1. Como requisito à inscrição, deverá ser paga a taxa correspondente, no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), conforme instruções no ANEXO I.
2.5.1.1. Estrangeiros(as) interessados(as) em participar do processo seletivo e não inscritos(as) no Cadastro da
Pessoa Física (CPF) poderão dispor da ajuda de algum(a) brasileiro(a) com CPF, para o pagamento da
inscrição, devendo estar cientes de que, como requisito para a realização da matrícula, terão que providenciar
o referido cadastro.
2.5.2. Terão isenção da Taxa de Inscrição:
a) Alunos(as) regularmente matriculados(as) na UFPE, que comprovem ser concluintes de curso de graduação
ou de mestrado;
b) Servidores(as) ativos(as) e inativos(as) da UFPE (técnico-administrativos e docentes);
c) Professor(a) substituto(a) na UFPE, conforme Res. 03/2016 do Conselho Administrativo.
2.5.2.1. O(a) servidor(a) da UFPE (docente e técnico administrativo) deverá anexar comprovante de vínculo
ou cópia do último contracheque para fins de isenção e para concorrer às vagas previstas no item 6.3 deste
Edital.
2.5.3. Respeitado o Cronograma constante do Item 1.4 e subitens deste edital, o(a) interessado(a) em se
candidatar poderá requerer a dispensa do pagamento da Taxa de Inscrição, se:
a) Membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007;
b) Inscrito(a) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.
2.5.3.1. O Requerimento deverá ser realizado no próprio ato da inscrição, via Formulário Eletrônico de
Inscrição, disponível na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
2.5.3.2. Nos casos do subitem “a)” deste item, o(a) pré-candidato(a), ao marcar essa opção, estará declarando
que não pode pagar a inscrição sem prejudicar a manutenção de seu sustento.
2.5.3.3. Nos casos do subitem “b)” deste item, será suficiente inserir no campo pertinente do formulário a
identificação do(a) candidato(a) no Cadastro Único.
2.5.3.4. A decisão será comunicada ao(a) pré-candidato(a) em conformidade com o Cronograma do item 1.4.
deste edital e subitens, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo(a) candidato(a)
no requerimento, e/ou por meio de publicação na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao);
2.5.3.5. Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(a) candidato(a)
realizar o pagamento da taxa ou a interposição de recurso endereçado à Coordenação do Programa, nos termos
do item 2. e subitens deste edital.
2.5.3.5.1. O(A) candidato(a) que tiver seu pedido de dispensa negado poderá enviar o Comprovante de
Pagamento da Taxa de Inscrição até o fim do Prazo Recursal, no próprio formulário do Recurso; ou,
2.5.3.5.2. Caso recorra e haja indeferimento do recurso da dispensa, o(a) candidato(a) terá dois dias úteis a
contar da data da resposta dos recursos, para enviar o Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição em
formulário específico para este fim na página do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
2.6. Documentos para Inscrição
2.6.1. Obrigatório o completo preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na página do
PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao), acompanhado de foto recente de identificação pessoal bem
como envio dos seguintes documentos, nos campos pertinentes do próprio formulário:
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a) Cópias de identificação civil (Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de
Trabalho ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Identificação Funcional) e de comprovante do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) – documentos frente e verso, quando aplicável;
b) Certidão de quitação eleitoral atualizada após última eleição (obtida através do site do Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou no cartório
eleitoral).
c) Cópia da primeira página do currículo lattes, atualizado dentro dos últimos 3 meses, com foto recente de
identificação (para candidatos brasileiros);
d) Diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação, ou declaração de previsão
de conclusão de curso até fevereiro de 2023, no caso de inscrição condicionada;
e) Termo de autodeclaração de pessoas negras (pretas e pardas), quilombola, cigana, indígena, trans
(transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência, assinado de acordo com o Anexo III deste Edital,
acompanhado de documento comprobatório:
I - As pessoas com deficiência deverão também apresentar laudo emitido por um médico especialista na área
da deficiência alegada pelo(a) candidato(a) comprovando a deficiência.
II - As pessoas com deficiência auditiva ou visual, deverão apresentar os seguintes documentos:
(i) exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6 (seis) meses e
parecer específico com restrições e/ou recomendações;
(ii) exame oftalmológico em que constem a acuidade visual, realizado nos últimos 6 (seis) meses e parecer
específico com restrições e/ou recomendações.
III - Os(as) candidatos(as) indígenas também deverão apresentar a cópia de uma Declaração pessoal de
pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de grupo e/ou
associações de indígenas quando se tratar de candidatos(as) em contexto urbano.
IV - Os(as) candidatos(as) ciganos(as) e quilombolas deverão apresentar também declaração de pertencimento
assinada por liderança local.
f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor regulamentado neste edital, conforme item 2.4
deste edital e seus subitens;
g) Pré-Projeto de Pesquisa, conforme subitem 3.2.1 deste Edital.
2.6.1.1. As pessoas autodeclaradas pessoas negras (pretas e pardas), após o processo de seleção, passarão
obrigatoriamente pela comissão de heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o critério
fenotípico para a aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a).
2.6.1.2. No caso de candidato(a) estrangeiro(a), os subitens “a)” e “b)” poderão ser substituídos por cópia do
passaporte.
2.6.1.3. No campo referente ao comprovante de pagamento, os(a) candidatos(as) isentos(as) deverão inserir o
documento demonstrativo de seu direito (ex.: declaração de matrícula regular ativa, crachá, contracheque
recente, declaração de contratação temporária, etc.).
2.6.1.4. Além dos documentos indicados no subitem 2.6.1, os(as) candidatos(as) ao Curso de Doutorado
deverão instruir o requerimento de inscrição também com Diploma ou documento que certifique a conclusão
do Curso de Mestrado ou declaração de já estar em fase final de curso, com conclusão prevista para até
fevereiro de 2023, fornecido pela coordenação do curso, no caso de inscrição condicionada;
2.6.2. O não envio dos documentos obrigatórios listados neste Edital, no ato da inscrição, impedirá a sua
efetivação e posterior homologação.
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2.6.3. É obrigatório no ato da inscrição, a assinatura do termo de autodeclaração constante do Anexo III
pelos(as) candidatos(as) que se autodeclararem pessoas negras (pretas e pardas), quilombola, cigana, indígena,
trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência.
2.6.4. Os(As) candidatos(a) cujos certificados de conclusão dos Cursos de Graduação e/ou de Mestrado tenham
sido obtidos no exterior deverão apresentar, no momento da matrícula:
a) Autenticação do Consulado do Brasil no país onde o certificado foi emitido; ou
b) Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia.
2.6.5. Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado, de concluintes de curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado, de concluintes de curso de Mestrado.
2.6.5.1. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais
documentos exigidos, de declaração de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso,
emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso.
2.6.5.2. Em caso de classificação de candidatos(as) que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à
vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado,
até o prazo final de matrícula, conforme calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
2.6.6. Será facultado à Comissão de Seleção e Admissão realizar diligências, a qualquer tempo e concedendo
prazo razoável, instando qualquer candidato(a) a apresentar documentos originais ou outra forma de
comprovação, com a finalidade de elidir dúvidas que pairem sobre a informação prestada pelo(a) candidato(a)
ou sobre os documentos por ele(ela) enviados.
3. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
3.1. O Concurso será procedido por uma Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do curso,
constituídas pelo Coordenador e/ou Vice Coordenadora do Curso na qualidade de seu presidente e 5 (cinco)
docentes do PPGEO que procederão com as questões de organização, de planejamento e execução das
atividades demandadas pelo Concurso. Além da Comissão de Seleção e Admissão, serão constituídas
Comissões de Avaliação designadas pela Comissão de Seleção e Admissão de acordo com as Linhas de
Pesquisa, constituídas por docentes do PPGEO e docentes externos ao Programa. Não poderão participar das
etapas de avaliação docentes não designados para Comissão de Seleção e Admissão.
3.2. A Seleção para o corpo discente do PPGEO (Mestrado e Doutorado), respeitado o cronograma do item
Erro! Fonte de referência não encontrada. deste Edital, constará de:
ETAPA
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

NOTA
PESO
MÍNIMA
Prova Escrita de Conhecimento da Área
Eliminatório
7,00
3
Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol Eliminatório
5,00
1
Análise do Pré-Projeto de Pesquisa
Eliminatório
7,00
2
Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
Eliminatório
7,00
2
SUBETAPA

a)
b)
c)
d)

e) Avaliação do Curriculum Vitae

CARÁTER

Classificatório

-

1

3.2.1. Prova Escrita de Conhecimento da Área
3.2.1.1. A Prova Escrita de Conhecimento da Área é eliminatória, sendo exigida nota mínima 7,00 (sete) para
aprovação, terá PESO 3 (três) na composição da média geral e duração de 3 (três) horas, sendo vedada a
consulta a qualquer material bibliográfico, assim como o uso de quaisquer aparelhos de comunicação. A prova
tem por objetivo avaliar o nível de conhecimento empírico, teórico e metodológico sobre a área de Geografia.
3.2.1.1.1. A Prova Escrita de Conhecimento da Área será realizada em Vernáculo, ou seja, em Idioma
Português.
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3.2.1.1.2. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul, sendo anulada a prova que
não obedecer a esta exigência.
3.2.1.1.3. Os candidatos poderão dispor de até 2 (duas) folhas de papel pautado com 4 (quatro) laudas cada
para rascunho e anotações, além de até 2 (duas) para a realização da prova.
3.2.1.1.3.1. O rascunho somente precisará ser devolvido aos fiscais ao fim da prova até decorridas duas horas
e meia de prova.
3.2.1.2 A prova constará de 1 (uma) questão relativa a fundamentos da Geografia, elaborada a partir de
bibliografia indicada no ANEXO III.
3.2.1.3. A Prova Escrita de Conhecimento da Área será realizada em local, data e horário divulgado na página
do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao), respeitado o cronograma constante no item 1.4 deste Edital.
3.2.1.4. São critérios para a avaliação da Prova Escrita de Conhecimento da Área:
Critérios
a) Clareza e propriedade no uso da linguagem
b) Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas
abordados e de sua base teórico-conceitual
c) Domínio e precisão no uso dos conceitos e ferramentas analíticas
d) Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa

Percentual
20%
30%
30%
20%

3.2.1.5. A Prova Escrita de Conhecimento da Área de cada candidato será avaliada por dois membros da
Comissão, individualmente. Cada avaliador atribuirá nota, na escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com duas
casas decimais com base nos critérios anunciados no subitem 3.2.1.4. A nota da prova escrita de cada candidato
corresponderá à média aritmética simples das notas a ele atribuídas pelos dois examinadores, com
arredondamento para duas casas decimais, sendo exigida nota mínima 7,00 (sete) para aprovação.
3.2.1.6. Caso haja grande variação entre as notas atribuídas pelos dois avaliadores (diferença de cinco ou mais
pontos), um terceiro professor vinculado a Comissão será convocado a avaliar a prova escrita sem conhecer as
notas atribuídas pelos demais avaliadores.
3.2.2. Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol
3.2.2.1. A Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol, que é eliminatória, sendo exigida nota
mínima 5,00 (cinco) para aprovação, terá PESO 1 (um) na composição da média geral e duração de 3 (três)
horas, sendo permitido o uso de dicionário e vedada a utilização de quaisquer tipos de aparelhos de
comunicação. A prova tem como objetivo avaliar a capacidade de compreensão de textos em inglês,
relacionados à Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa.
3.2.2.1.1. No preenchimento do formulário eletrônico de inscrição o(a) candidato(a) deverá marcar a opção de
prova escrita de suficiência de idioma de sua escolha não podendo ser alterada em momento algum.
3.2.2.1.2. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul e os candidatos poderão dispor
de até 1 (uma) folha de papel pautado com 4 (quatro) laudas para rascunho e anotações.
3.2.2.1.2.1. O rascunho somente precisará ser devolvido aos fiscais ao fim da prova até decorridas duas horas
e meia de prova. Na última meia hora de sua realização, o rascunho poderá ser levado pelo candidato
interessado.
3.2.2.2. A Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol constará de interpretação de textos
selecionados a partir de artigos científicos recentemente publicados em periódicos indexados e relacionados à
Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa. A prova será composta de questões objetivas
(múltipla escolha), constituídas de 5 opções (A, B, C, D e E).
3.2.2.3. São critérios para avaliação da Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol:
Critérios
Percentual
a) Demonstração de capacidade de compreensão de texto em Inglês
50 %
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b) Capacidade de responder corretamente as questões formuladas a partir do 50 %
excerto original em inglês
3.2.2.4. A Prova Escrita de Suficiência de Idioma Inglês ou Espanhol de cada candidato será avaliada e
atribuída nota, na escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com duas casas decimais com base nos critérios
anunciados no subitem 3.2.2.3, sendo exigida nota mínima 5,00 (cinco) para aprovação.
3.2.3. Análise do Pré-Projeto de Pesquisa
3.2.3.1. A Análise do Pré-Projeto de Pesquisa é de caráter eliminatório, sendo exigida nota mínima 7,00 (sete)
para aprovação, com PESO 2 (dois) na composição da média geral.
3.2.3.1. Os(As) candidatos(as) deverão anexar no Formulário Eletrônico de Inscrição o Pré-Projeto de
Pesquisa, respeitado o Cronograma constante no subitem 1.4 deste Edital.
3.2.3.2.1. O depósito do pré-projeto de pesquisa para as Comissões de Avaliação será de responsabilidade
exclusiva do candidato.
3.2.3.2.2. Os pré-projetos de pesquisa deverão ser enviados no formato PDF (Portable Document Format),
salvos e nomeados da seguinte forma: Número da Linha de Pesquisa de acordo com o Anexo
II_Curso_número-do-CPF, ou Passaporte no caso de candidato estrangeiro (Ex.: L1_Mestrado_000.000.00000), sob pena de não homologação da inscrição por não cumprimento de critério formal. Ficam vedadas
quaisquer referências aos nomes próprios ou quaisquer outras informações que identifiquem candidato(a)s na
denominação dos arquivos.
3.2.3.2.3. A banca receberá os pré-projetos identificados com um código que os impedirá de identificar o(a)
candidato(a), razão pela qual é vedada a identificação do candidato no corpo do Pré-Projeto, sob pena de
eliminação na Etapa 3.
3.2.3.3. Critérios adotados para a Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa (Eliminatório):
Critérios
a) Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos;
b) Demonstração de conhecimento dos autores principais da área, dos
debates atuais;
c) Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e
consistência;
d) Consistência e viabilidade da pesquisa proposta;
e) Capacidade de expressão, demonstração de autonomia intelectual e
pensamento.

Percentual
25%
15%
15%
25%
20%

3.2.3.4. O pré-projeto de pesquisa de cada candidato(a) será analisado por uma Comissão de Avaliação
constituída por 3 (três) docentes, sendo 2 (dois) pertencentes ao quadro do Programa e vinculado à Linha de
Pesquisa de opção do candidato e, 1 (um) terceiro pertencente a Comissão de Seleção ou externo ao Programa.
Individualmente, cada avaliador(a) atribuirá nota, na escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com duas casas
decimais.
3.2.3.5. A nota do Pré-Projeto de cada candidato(a) corresponderá à média aritmética simples das notas a ele
atribuídas pelos(as) dois examinadores(as), com arredondamento para duas casas decimais, sendo exigida nota
mínima 7,0 (sete) para aprovação e participação na Etapa 3.
3.2.3.6. O pré-projeto de pesquisa deverá conter obrigatoriamente, conforme as normas da ABNT:
3.2.3.7. O pré-projeto de pesquisa deve conter de 5 (cinco) a 10 (dez) páginas, incluindo elementos pré-textuais
e pós-textuais, inclusive capa (opcional) e referências.
3.2.3.8. O pré-projeto de pesquisa deverá conter no mínimo, conforme as normas da ABNT:
a) Título;
b) Indicação da linha de pesquisa em que se enquadra (de acordo com o ANEXO III);
c) Justificativa;
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d)
e)
f)
g)
h)

Problemática anunciada, com a questão central da pesquisa explicitada;
Objetivos;
Revisão da literatura;
Metodologia;
Referências;

3.2.3.8.1. Recomenda-se:
a) Tamanho de papel: A4;
b) Margens superior e esquerda: 3,0 cm;
c) Margens inferior e direita: 2,0 cm;
d) Fonte: Times New Roman, tamanho 11;
e) Espaço entre linhas 1,5 cm;
f) Demais formatações livres.
3.2.3.9. O pré-projeto de pesquisa que ultrapassar o limite de páginas previsto no subitem 3.2.3.7. e/ou não
cumprir com o mínimo exigido no subitem 3.2.3.8. será desenquadrado e atribuído nota 0 (zero) e eliminado
do processo de Seleção.
3.2.3.10. É vedada a indicação do nome de potenciais orientadores(as) no pré-projeto de pesquisa, sob pena de
invalidação do pré-projeto de pesquisa, com a automática atribuição de nota 0 (zero) e eliminação do processo
de Seleção.
3.2.3.11 O pré-projeto que não possuir aderência à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato no ato da
inscrição (vide Anexo III e página eletrônica do PPGEO: (www.ufpe.br/posgeografia/selecao) será
desenquadrado e receberá nota 0 (zero).
3.2.4. Apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
3.2.4.1. A etapa de apresentação e arguição do pré-projeto é de caráter eliminatória, sendo exigida nota mínima
7 (sete) para aprovação, com PESO 2 (dois) na composição da média geral.
3.2.4.2. A apresentação consistirá em exposição oral pela Plataforma Google Meet (que poderá contar com
suporte de apresentação em formato Power-Point) do pré-projeto de pesquisa pelo candidato em um período
de até 10 (dez) minutos, seguida de até 15 (quinze) minutos para arguição.
3.2.4.3. No dia da apresentação do pré-projeto é de responsabilidade do(a) candidato(a) verificar previamente
o funcionamento do seu computador, câmera e microfone para a realização de sua apresentação.
3.2.4.4. A critério da Comissão, o Programa poderá reagendar, uma única vez, a defesa no mesmo dia ou no
máximo no dia útil seguinte depois do agendado inicial em caso de inviabilidade técnica.
3.2.4.5. A secretaria do PPGEO disponibilizará o link de acesso para cada candidato(a) por meio do E-mail
ppggeografia@ufpe.br, no dia anterior a apresentação. O(A) candidato(a) deverá entrar na sala pelo menos 10
(dez) minutos antes do horário previsto, para organizar sua apresentação e sua câmera deverá permanecer
ligada durante toda apresentação e defesa.
3.2.4.6. Critérios adotados para a Avaliação da apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa
(Eliminatório):
Critérios
Percentual
a) Clareza e propriedade no uso da linguagem;
10%
b) Domínio dos conteúdos e conceitos, evidenciando a compreensão dos temas
abordados, conhecimento dos fundamentos científicos e da viabilidade do
30%
pré-projeto;
c) Domínio e precisão no uso metodologias científicas e ferramentas analíticas;
30%
d) Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa nas
30%
respostas às questões realizadas pela Comissão Julgadora.
3.2.4.7. A apresentação e arguição do pré-projeto de pesquisa de cada candidato(a) será analisado por uma
Comissão de Avaliação constituída por 3 (três) docentes, sendo 2 (dois) pertencentes ao quadro do Programa
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e vinculado à Linha de Pesquisa de opção do candidato e, 1 (um) terceiro pertencente a Comissão de Seleção
ou externo ao Programa. Individualmente, cada avaliador(a) atribuirá nota, na escala numérica de 0 (zero) a
10 (dez), com duas casas decimais.
3.2.4.8. A nota do pré-projeto de cada candidato(a) corresponderá à média aritmética simples das notas a ele
atribuídas pelos(as) três examinadores(as), com arredondamento para duas casas decimais, sendo exigida nota
mínima 7,0 (sete) para aprovação e participação na Etapa 4.
3.2.4.9. A data e horário para a apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa será de acordo com ordem
alfabética e linha de pesquisa, sendo divulgada até às 21h do dia 18 de outubro de 2021 no site
www.ufpe.br/posgeografia/selecao.
3.2.5. Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.5.1. A avaliação do Curriculum Vitae, de caráter Classificatório, apresentará PESO 1 (um) na composição
da média geral.
3.2.5.2. Os candidatos aprovados nas Etapas 1 e 2 deverão, respeitados os prazos constantes no item 1.4 deste
Edital, acessar na página eletrônica do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao) o Formulário Eletrônico
de Envio do Currículo, por meio do qual terão de ser anexados:
a) A Planilha de Pontuação do Curriculum, devidamente preenchida, conforme modelo disponibilizado
na página eletrônica do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
b) Os documentos comprobatórios dos títulos indicados na Planilha de Pontuação.
3.2.5.2.1. As atividades indicadas na Planilha de Pontuação do Curriculum devem estar devidamente
comprovadas através de cópias de artigos, resumos, certificados etc. O candidato deve informar, ao lado de
cada atividade constante da planilha, o nome do documento anexo (arquivo enviado no Formulário Eletrônico
de Envio do Currículo) correspondente à referida atividade. Não serão computadas as atividades que não
cumprirem com este item.
3.2.5.3. Na avaliação do Curriculum serão obedecidas as tabelas de pontuação constantes do ANEXO V e do
ANEXO I, respectivamente para os candidatos ao curso de Mestrado e Doutorado.
3.2.5.3.1. É de inteira responsabilidade o preenchimento das informações pelo candidato, sendo vedado a
complementação ou preenchimento das informações pela Comissão.
3.2.5.3.2. As pontuações que sejam contabilizadas com base em horas de atividade admitirão contagem de
pontos por fração (quantidade de horas inferior à contagem estipulada nas tabelas), respeitada a exigência de
mínimo de horas para início da contagem.
3.2.5.4. O cálculo da nota final de cada candidato(a) obedecerá aos intervalos de notas maior e menor de cada
Linha de Pesquisa. Ao(A) candidato(a) que obtiver maior pontuação no Curriculum Vitae será atribuída nota
10,0 (dez), e ao(a) que obtiver a menor pontuação será atribuída nota 7,0 (sete), respeitada a condição em cada
Linha de Pesquisa. A nota final dos(das) demais candidatos(as) será obtida por regra de três simples,
considerando-se como referências a maior e a menor notas obtidas na avaliação do Curriculum Vitae, na
respectiva Linha de Pesquisa.
4. RESULTADO
4.1. O resultado do Concurso será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das etapas.
Os(As) candidatos(as) aprovados(as), com média geral ≥ 7,00 (maior ou igual a sete vírgula zero) serão
classificados(as), em ordem decrescente, obedecido o número de vagas por Linha de Pesquisa/Código de Vaga
de sua escolha.
4.2. Eventuais empates na classificação dos candidatos do processo seletivo para o Mestrado e para o
Doutorado serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota em:
a) Prova Escrita de Conhecimento da Área;
b) Análise do Pré-Projeto de Pesquisa; e
c) Avaliação do Curriculum Vitae
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d) Maior idade
4.3. A divulgação do resultado final ocorrerá no site do PPGEO (www.ufpe.br/posgeografia/selecao) e será
objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade.
4.3.1. NÃO será fornecida informação sobre os resultados parciais (de cada etapa) ou do resultado final por email ou telefone.
5. RECURSOS
5.1. Após o término de cada etapa e divulgação dos resultados, caberá recurso, em formulário próprio, de
nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado, respeitados os prazos contidos no item 1.4 deste
edital.
5.2. O recurso será dirigido a Comissão de Seleção e Admissão do Concurso, devendo ser enviado pelo
Formulário Eletrônico pertinente, a ser disponibilizado durante o período recursal no site do PPGEO
(www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
5.3. É facultado aos(as) candidatos(as) vista dos espelhos da avaliação individual. Os pedidos deverão ser
solicitados durante o período recursal via E-mail para ppggeografia@ufpe.br, com assunto “pedido de vista
etapa (especificar a etapa)” devidamente identificados. O pedido de vista não constitui recurso.
5.4. O recurso será dotado de efeito suspensivo, podendo o(a) candidato(a) participar das etapas subsequentes
do processo seletivo até a resposta ao recurso.
5.5. As etapas realizadas sob o efeito suspensivo terão validade condicionada à aprovação do recurso.
6. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1. São fixadas, nos termos do ANEXO III deste Edital, 25 (vinte cinco) vagas para o Curso de Mestrado e
14 (quatorze) vagas para o Curso de Doutorado, distribuídas nas Linhas de Pesquisa do PPGEO/UFPE,
reservadas 50% do total das vagas de cada Curso/Linha de Pesquisa para as políticas de ações afirmativas,
sendo obrigatoriamente 01 (uma) das vagas reservadas para pessoa com deficiência como normatiza a
Resolução 17/2021 CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO da UFPE,
publicada no B.O UFPE n.80 de 25 de maio de 2021.
6.2. Do total, 25 (vinte cinco) vagas do curso de mestrado e 14 (quatorze) vagas do curso de doutorado são
destinadas à demanda aberta por ampla concorrência, reservadas 12 (doze) das vagas do curso de mestrado e
7 (sete) das vagas do curso de doutorado para pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, pessoas trans (transexuais, transgêneros) e com deficiência, sendo 1 (uma) vaga das reservadas,
obrigatoriamente, a pessoas com deficiência.
6.2.1. Serão construídas duas listas de classificação, uma com a distribuição de vagas de ampla concorrência
e uma segunda com as vagas destinadas às políticas de ações afirmativas por linha de pesquisa/código de vaga.
6.2.1.1 As vagas destinadas às políticas de ação afirmativas serão distribuídas em ordem decrescente de
pontuação dos(as) candidatos(as) inscritos nesta modalidade respeitado o quantitativo estabelecido no item 6.2
deste Edital por linha de pesquisa/código de vaga.
6.2.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) em ampla concorrência serão selecionados e classificados em
ordem decrescente até o preenchimento do número de vagas por linha de pesquisa/código de vaga oferecidas
em cada curso e respeitado às políticas de ações afirmativas.
6.2.3. Preenchida as vagas ofertadas por linha de pesquisa/código de vaga e não restando mais vaga ofertada
no código de escolha do candidato, os aprovados nesta linha de pesquisa/código de vaga ficarão em lista de
espera na condição de classificáveis, respeitado sua modalidade de concorrência.
6.2.4. Caso candidatos(as) optantes obtenham classificação que garanta sua admissão independente das
políticas de ações afirmativas, seu ingresso não será computado no montante de vagas destinado a esta política.
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6.2.5. Caso ocorram desistências de candidatos(as) selecionados(as), outros(as) candidatos(as) aprovados(as)
poderão ser chamados(as) a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação, o
número de vagas disponíveis por linha de pesquisa/código de vagas e as políticas de ações afirmativas.
6.2.6. Caso não exista candidatos(as) aprovados(as) autodeclarados(as) pessoas com deficiência serão
chamados(as) a preencher esta vaga candidatos(as) autodeclarados(as) pessoas negras (pretas e pardas),
quilombolas, ciganas, indígenas, pessoas trans (transexuais, transgêneros), por ordem de classificação,
respeitada a vaga por linha de pesquisa.
6.2.7. As vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais,
transgêneros e travestis) e com deficiência sem candidatos aprovados e em número suficiente para ocupar as
vagas de políticas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera por linha de pesquisa/código
de vagas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência.
6.2.8. As vagas não preenchidas em uma linha de pesquisa/código de vaga não poderão ser remanejadas para
um candidato classificável de outra linha/código de vaga ou dentro da mesma linha com distinto código de
vaga.
6.3. Serão disponibilizadas duas vagas adicionais para servidores (docentes e técnicos administrativos) da
UFPE, sendo uma para o curso de Mestrado e uma para o curso de Doutorado, em atendimento à Resolução
Nº 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE
(https://www.ufpe.br/documents/39914/2667629/RESOLU%C3%87%C3%83O+01+2011+CCEPE+UFPE+
-+vaga+adicional+para+servidor+UFPE+na+sele%C3%A7%C3%A3o+discente/604d2f19-ee95-44df-89eb72b6d579b380).
6.3.1. Para fazer jus às vagas, os servidores terão que atender a todos os requisitos específicos para fins de
inscrição e de matrícula, assim como também deverão obter aprovação no processo seletivo conforme descrito
neste Edital.
6.4. A aprovação no processo seletivo não garante Bolsa de Estudo ou de outra natureza.
6.4.1. Um número limitado de bolsas de estudos será oferecido, quando disponível, aos candidatos
selecionados de acordo com a regulamentação do Programa de Pós-Graduação em Geografia.
6.4.2 Para ser aluno bolsista o candidato deverá atender as normas estabelecidas pelas agências de fomento.
7. MATRÍCULA
7.1. O Programa não adota ingresso em Fluxo Contínuo.
7.2 Como requisito para a matrícula, a Secretaria do PPGEO disponibilizará formulário eletrônico para envio
das informações e documentos necessários a efetivação, bem como definição de prazo razoável para
cumprimento desta exigência. O não preenchimento e envio do formulário com os documentos exigidos, dentro
do prazo previsto, configuram situação de desistência do candidato.
7.2.1. Havendo desistência de candidato classificado, será convocado o candidato aprovado e classificável,
obedecida a ordem de classificação da Linha de Pesquisa.
7.2.2. As vagas não preenchidas em uma linha de pesquisa não poderão ser remanejadas para um candidato
classificável de outra linha.
7.2.3. Na convocação para preenchimento das vagas remanejadas, será respeitada a ordem de classificação dos
candidatos aprovados, dentro de cada linha de pesquisa.
7.2.4. Os candidatos aprovados e classificados, bem como os classificáveis remanejados, em situação de
cumprimento com o requisito do subitem 7.1 estarão aptos a realizar matrícula na primeira quinzena de março
2023.
7.2.5. Na documentação para matrícula, os certificados dos Cursos de Graduação e Mestrado obtidos no
exterior deverão ser apresentados com:
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a) Autenticação do Consulado do Brasil no País onde o certificado foi emitido; ou
b) Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia.
7.2.6. A não apresentação da documentação até o prazo final de matrícula implicará na perda da vaga e
chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) e não classificado(a), dentro do número de vagas de ampla
concorrência, garantidas as vagas das políticas de ações afirmativas.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos
8.2. As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização Etapa 3 (Apresentação e arguição do préprojeto de pesquisa), a presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
8.3. Será garantida a não identificação dos candidatos nas provas de conhecimento e de idioma.
8.4. As perguntas serão triadas e agrupadas por semelhança temática pela Secretaria e dirigidas à Comissão de
Seleção e Admissão, e respondidas publicamente na página do PPGEO.
8.5. Serão desclassificados da Seleção os candidatos que:
a) Tentarem burlar a justa concorrência ou as normas deste edital;
b) Faltarem a quaisquer das etapas; ou
c) Não obedecerem aos prazos estabelecidos.
8.6. As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas da Seleção, serão fundamentadas por cada membro
da Comissão de Avaliação.
8.7. Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível na páginas eletrônica do PPGEO/UFPE
(www.ufpe.br/posgeografia/selecao).
8.8. Localização do Programa de Pós-Graduação em Geografia
Av. dos Funcionários, s/n, Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, 6º andar, sala 604
CEP: 50740-550, Cidade Universitária, Recife-PE
Página na Internet: www.ufpe.br/posgeografia/selecao
E-mail: ppggeografia@ufpe.br
8.9. Quaisquer dúvidas dos candidatos (ou, até o fim do período de inscrições, quaisquer interessados em
participar do processo seletivo) deverão ser enviadas via formulário, que será disponibilizado na página do
Programa, não sendo aceitos, triados ou respondidos questionamentos por quaisquer outras vias.
8.10. Caberá à Comissão de Seleção e Admissão decidir sobre casos omissos.

Recife, 29 de julho de 2022.
Alcindo José de Sá
Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPE
Coordenador
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ANEXOS:
ANEXO I - INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO E PAGAMENTO DA GRU
ANEXO II - BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO
ANEXO III - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA E VAGAS
ANEXO IV – TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS
ANEXO V - TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – MESTRADO
ANEXO VI - TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – DOUTORADO
O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO poderá ser acessado para preenchimento e envio na página eletrônica do
PPGEO/UFPE (www.ufpe.br/posgeografia/selecao)
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ANEXO I
INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO E PAGAMENTO DA GRU
Etapas:
1º Acessar o endereço virtual: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
2º Clicar em “impressão de GRU”
3º Preencher os campos conforme discriminado abaixo.
Preenchimento dos campos:
Unidade Gestora (UG)/Favorecida: 153098
Gestão: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Nome da Unidade: PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRADUAÇÃO DA UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Solicitação / Valor (R$)
01

Inscrição em processo seletivo / 50,00

Número de Referência
15309830330865

Obs: o interessado deve inserir seus dados nos campos CPF do Contribuinte e Nome do Contribuinte.
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ANEXO II
BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO

CASTRO, I. E., GOMES, P. C. C. & CORREA, R. L. (org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro,
Bertrand, 1995.
CARLOS, A. F. SOUZA, M. L. SPOSITO, M. E. B. A produção do espaço urbano. São Paulo: Contexto,
2011.
CORREA, A. C. B. O Estado da Arte da Geografia Física no Nordeste e Norte do Brasil. Revista do Departamento de Geografia da USP, v. 33, p. 157-170, 2017. http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/134426.
CHRISTOFOLOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. São Paulo, Edgar Blücher. 236p, 2000.
GOMES, P. C. C. (1996) Geografia e Modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. Regional-Global: Dilemas da Região e da Regionalização na Geografia Contemporânea.
1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
KENNEDY, Francisco; BOTELHO, L. A. V.; SANTOS, M. F. A educação ambiental e a geografia escolar:
dimensões curriculares, possibilidades e desafios contemporâneos. Caminhos de Geografia (UFU), v. 17, p.
126-143, 2016.
MACIEL, C. A. A. Cultura e política em diálogo na geografia humana: comentário sobre as possibilidades de
se pensar os espaços da interculturalidade. Revista GeoSertões, v. 1, p. http://revistas, 2016.
MONTEIRO, C. A. F. Geossistemas: a história de uma procura. São Paulo, Contexto. 127p, 2000.
MOREIRA, R. A Formação Espacial Brasileira: Contribuição crítica aos fundamentos espaciais da Geografia do Brasil. 1. Ed. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2012.
PORTO-GONÇALVES, C. W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. 1. Ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
SANTOS, M. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996.
SAQUET, M. A. Abordagens e Concepções de Território. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T.. Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil, 280p, 2004.
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ANEXO III
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA E VAGAS

Área de Concentração: Regionalização e Análise Regional
LINHA 1: ANÁLISE AMBIENTAL, DINÂMICA SUPERFICIAL E CLIMÁTICA DAS PAISAGENS
Ementa: Contempla estudos voltados para o conhecimento do meio físico e análise e monitoramento de
ecossistemas, envolvendo estruturas, processos, funções e formas, bem como consequências e efeitos advindos
da reorganização espacial. Além de estudos voltados para o conhecimento da dinâmica superficial e climática
das paisagens naturais tropicais úmidas e semiáridas, envolvendo estruturas, processos, funções e formas, bem
como consequências e efeitos advindos da reorganização espacial. Pesquisas que envolvam as representações
Geocartográficas, Geotecnologias e suas aplicações em Geografia Física.

Linha 2: DINÂMICAS TERRITORIAIS DO DESENVOLVIMENTO E REGIONALIZAÇÕES
Ementa: Estudos que contemplam novas dinâmicas territoriais do desenvolvimento, processos espaciais de
regionalização históricos e/ou atuais e instrumentos e políticas voltados ao planejamento e à gestão do território
em escala urbano-regional, abordando estruturas produtivas, reestruturação produtiva, fluxos econômicos
hodiernos, dinâmicas demográficas, estruturas e estratégias de gestão e de governança territorial, efeitos da
globalização, da financeirização, da crise capitalista contemporânea e das interfaces entre as dinâmicas
territoriais, populacionais e migratórias e as questões sociais e ambientai, além das estruturas de governança
territorial. O eixo temático volta-se, também para a discussão da produção e dinâmicas dos espaços
metropolitanos e das cidades intermediárias, relacionando o atual perfil e dinamismo das mesmas às políticas
públicas implementadas pelos diversos níveis de governo – federal, estadual e municipal.

Linha 3: ESPAÇO AGRÁRIO, RURALIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Ementa: Pesquisas direcionadas à relação espaço e poder e o papel dos distintos agentes-atores do espaço rural,
e também destes nas relações com o espaço urbano: o conflito e a luta pela terra, as novas dinâmicas do mundo
rural diante do processo de urbanização e de globalização, industrialização do campo e o agronegócio,
multifuncionalidade, turismo rural, agroecologia, campesinato e desenvolvimento rural.

Linha 4: EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, CULTURA, POLÍTICA E INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO
CONTEMPORÂNEO DO ESPAÇO
Ementa: Estudos orientados à análise de fenômenos do mundo contemporâneo que afetam a produção do
espaço a partir da perspectiva de questões e objetos inscritos nos campos da educação em geografia, geografia
cultural, geografia política e geografia econômica e da inovação, bem como, contempla estudos que valorizem
a interdisciplinaridade, a interface teoria-prática, o diálogo de saberes.
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LINHAS DE PESQUISA: VAGAS
Linha de Pesquisa
L1 - Análise Ambiental, Dinâmica Superficial e Climática
das Paisagens
L2 - Dinâmicas Territoriais do Desenvolvimento e
Regionalizações
L3 - Espaço Agrário, Ruralidades, Movimentos Sociais e
Políticas Públicas
L4 - Educação Geográfica, Cultura, Política e Inovação na
Produção Contemporâneo do Espaço
Total Geral
Ampla Concorrência
Ações Afirmativas (pessoas declaradas pessoas negras
(pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, pessoas
trans (transexuais, transgêneros))
Ações Afirmativas (pessoas com deficiência)

Mestrado

Doutorado

9

5

4

3

2

1

10

5

25
13

14
7

11

6

1

1

Link para acesso as informações do Corpo Docente do Programa:
https://www.ufpe.br/posgeografia/corpo-docente
DOCENTES QUE OFERTAM VAGAS
Linha de Pesquisa
Mestrado
Doutorado
CODIGO DA L1 - ANÁLISE AMBIENTAL, DINÂMICA SUPERFICIAL E
VAGA
CLIMÁTICA DAS PAISAGENS
L1DL
Danielle Gomes da Silva Listo
1
2
L1EP
Eugênia Cristina Gonçalves Pereira
2
L1FL
Fabrizio de Luiz Rosito Listo
1
1
L1LC
Lucas Costa de Souza Cavalcanti
3
L1MF
Maria Fernanda Abrantes Torres
1
1
L1RN
Ranyére Silva Nóbrega
1
1
TOTAL
9
5
L2 - DINÂMICAS TERRITORIAIS DO DESENVOLVIMENTO E
REGIONALIZAÇÕES
L2AS
Alcindo José de Sá
1
L2AL
Ana Carolina Gonçalves Leite
2
L2AF
Ana Cristina de Almeida Fernandes
2
L2BC
Bertrand Roger Guillaume Cozic
1
L2NB
Nilson Cortez Crócia de Barros
1
1
TOTAL
4
3
L3 - ESPAÇO AGRÁRIO, RURALIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E
POLÍTICAS PÚBLICAS
L3CG
Cláudio Ubiratan Gonçalves
1
L3MP
Mônica Cox de Britto Pereira
1
1
TOTAL
2
1
L4 - EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, CULTURA, POLÍTICA E INOVAÇÃO
NA PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEO DO ESPAÇO
L4AS
Alcindo José de Sá
1
L4AF
Ana Cristina de Almeida Fernandes
1
-
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L4BC
L4CM
L4CG
L4FK
L4MP
L4PK
L4RD

Bertrand Roger Guillaume Cozic
Caio Augusto Amorim Maciel
Cláudio Ubiratan Gonçalves
Francisco Kennedy Silva dos Santos
Mônica Cox de Britto Pereira
Priscylla Karoline de Menezes
Rodrigo Dutra Gomes
TOTAL
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ANEXO IV
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS

Eu, _______________________________________, CPF nº _____________, portador(a) do RG nº
___________________________, declaro, para os devidos fins, atender às condições do Edital
nº___________________ do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de
Pernambuco, sendo optante de vaga por política de Ações Afirmativas, na condição de pessoas:
(

) negras (pretas e pardas)

(

) quilombolas

(

) trans (transexuais, transgêneros e travestis)

(

(

) ciganas

(

) indígenas

) com deficiência

Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive
àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18 de 11 de outubro de 2012, em
seu artigo 9º, que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em Instituições Federais de Ensino de
que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012.
Transcreve-se “a prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na
Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.

Local e data: __________________, ___/___/ 2022

Assinatura: ________________________________
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ANEXO V
TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – MESTRADO
A – TITULAÇÃO (PESO 2,5)
Cursos: Indicar curso, Instituição, Período.
Pontuação
Média do Histórico Escolar da Graduação em Geografia
Equivalente à Média do Histórico
Média do Histórico Escolar da Graduação em outra área
0,8 da Média do Histórico
Especialização na área do Programa (360 h)
2,0 por Especialização concluída
Especialização em outras áreas (360 h)
1,0 por Especialização concluída
Aperfeiçoamento
0,5 para cada 120h
Observação importante: 1. No caso de haver conceitos em vez de nota nas disciplinas cursadas, aplicar a
seguinte pontuação para os conceitos recebidos: A = 9,5; B = 8,5; e C = 7,5.
B - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 0,5)
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Monitoria na Graduação com Bolsa
Atuação profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de laboratório,
monitoria voluntária, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc.)

Pontuação
1,0 por semestre
1,5 por semestre
2,0 por semestre
1,5 por semestre
1,0 por semestre
1,0 por semestre
0,5 por semestre
0,5 por semestre

C – ATIVIDADE DE PESQUISA (PESO 2,0)
Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação,
envolvimento, etc.
Estágio voluntário não curricular, mínimo 120 horas
PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes

Pontuação
1,0 por cada 120 horas
1,0 por ano de bolsa
1,0 por ano de bolsa
1,0 por participação

D - PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local, título,
autores, número de páginas, etc.

Pontuação

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de Estudantes 0,1
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
0,2
locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
0,5
nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congressos
1,0
nacionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos Internacionais 1,0
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Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional

1,0

Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES

Qualis A da Área Geografia – Máximo
10,0 por artigo
Qualis B1 a B3 da Área Geografia –
Máximo 9,0 por artigo
Qualis B4 a B5 da Área Geografia –
Máximo 7,0 por artigo
Qualis C da Área Geografia – Máximo 2,0
por artigo
Para revistas Qualis A em outra área –
5,00 por artigo
Para revistas Qualis B1 a B3 em outra área
– 3,00 por artigo

Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação de livro
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)

1,0
9,0
7,0
1,0

Patente com registro de depósito
3,0
Observação: 1. Para comprovação do “Qualis” deverá vir anexo à primeira página do artigo o espelho do
“Qualis”
vigente
da
Revista/Periódico
disponível
na
Plataforma
Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralP
eriodicos.jsf). Só serão pontuados os artigos acompanhados deste espelho. 2. Publicações em revistas
avaliadas pelo JCR com fator de impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão pontuação similar.
3. Artigos com carta de aceite para publicação serão considerados publicados.
E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1,0)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração, etc.
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de
trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Minicurso (mínimo 8h), como facilitador
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos.
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
e/ou Mestrado Stritu sensu
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, Congressos etc.)
Projeto de Extensão

Pontuação
0,2 por participação
0,5 por cada 12h
0,5 por cada 8h
1,0 por cada 40h
1,0 por evento
1,0 por banca
0,5 por comissão
1,0 por projeto

ANEXO VI
TABELA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE – DOUTORADO
A – TITULAÇÃO (PESO 2,5)
Cursos: Indicar curso, Instituição, Período.
Média do Histórico Escolar do Mestrado

Pontuação
Equivalente à Média do Histórico
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Mestrado concluído (ou a ser concluído) em até 24 meses
2,0 pontos
Especialização na área do Programa (360 h)
2,0 por Especialização concluída
Especialização em outras áreas (360 h)
1,5 por Especialização concluída
Aperfeiçoamento
0,5 para cada 120 h
Observações importantes: 1. No caso de não haver nota nas disciplinas cursadas, aplicar a seguinte
pontuação para os conceitos recebidos: A = 9,5; B = 8,5; e C = 7,5; 2. Mestrado concluído (ou a ser concluído)
em 24 meses até a data da matrícula.
B - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 0,5)
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Monitoria na Graduação com Bolsa
Atuação profissional na área do Programa ou em áreas
afins (pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de
laboratório, monitoria voluntária, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc.)

Pontuação
1,0 por semestre
1,5 por semestre
2,0 por semestre
1,5 por semestre
1,0 por semestre
1,0 por semestre
0,5 por semestre
0,5 por semestre

C – ATIVIDADE DE PESQUISA (PESO 2,0)
Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação,
envolvimento, etc.
Estágio voluntário não curricular, mínimo 120 horas
PIBIC ou similar, incluindo PET e Iniciação à Docência
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes

Pontuação
1,0 por cada 120 horas
1,0 por ano de bolsa
1,0 por ano de bolsa
1,0 por participação

D - PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 4,0)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local, título,
autores, número de páginas, etc.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
Estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
Internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES

Pontuação
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
1,0
Qualis A da Área Geografia – Máximo 10,0
por artigo
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Qualis B1 a B3 da Área Geografia –
Máximo 9,0 por artigo
Qualis B4 a B5 da Área Geografia –
Máximo 7,0 por artigo
Qualis C da Área Geografia – Máximo 2,0
por artigo
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
1,0
Qualis/CAPES
Publicação de livro
9,0
Publicação de capítulos de livros
7,0
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)
1,0
Patente com registro de depósito
3,0
Observação: 1. Para comprovação do “Qualis” deverá vir anexo à primeira página do artigo o espelho do
“Qualis”
vigente
da
Revista/Periódico
disponível
na
Plataforma
Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralP
eriodicos.jsf). Só serão pontuados os artigos acompanhados deste espelho. 2. Publicações em revistas
avaliadas pelo JCR com fator de impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão pontuação similar.
3. Artigos com carta de aceite para publicação serão considerados publicados.
E – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1,0)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração

Pontuação

Participação em congressos e simpósios sem apresentação de
0,2 por participação
trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
0,5 por cada 12h
Minicurso (mínimo 8h), como facilitador
0,5 por cada 8h
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
1,0 por cada 40h
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
1,0 por evento
minicursos.
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
1,0 por banca
e/ou Mestrado Stritu sensu
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
0,5 por comissão
Ciências, Congressos etc.)
Projeto de Extensão
1,0 por projeto
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciências da Computação
Curso de Doutorado
(Aprovado em Reunião do colegiado, em 15/08/2022)

Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação Profissional em Ciência da Computação,
Curso de Doutorado Profissional da UFPE – Período letivo 2022 (segundo semestre)
De acordo com o Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 118/2022 de 06 de julho de
2022, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true, o
número de vagas para o Doutorado Profissional é fixado em 10 (dez) vagas, as quais serão preenchidas por
candidatos classificados, obedecidos o número de vagas de cada linha de pesquisa.

DOUTORADO PROFISSIONAL
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1

RAPHAEL LIMA BELÉM DE BARROS

8,15

2

LILIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS

8,11

3

FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES JÚNIOR

8,10

4

NESTOR MOREIRA REIS NETO

7,92

5

DANIEL GARRETT FEITOSA

7,85

6

VALDI FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR

7,58

Prof. Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Coordenador do Programa de Pós-graduação Profissional em Ciência da Computação
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HOTELARIA E TURISMO - PPHTur
CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO
(Aprovado em reunião do Colegiado em 30/06/2022)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo (PPHTur), por meio do Boletim
Oficial da UFPE, veiculado no endereço eletrônico www.ufpe.br/progepe/boletim-oficial, e do Aviso
veiculado no Diário Oficial da União, torna público o presente Edital, contendo as normas do Concurso
Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2023, primeiro semestre, aos candidatos ao corpo discente do
Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo, Curso de Mestrado.
1. INSCRIÇÕES
1.1 A inscrição do candidato ao Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo (PPHTur) implica no
conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
1.2 Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação Plena ou da Modalidade Tecnológica, realizada ou
revalidada em cursos reconhecidos pelo MEC.
1.3 Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da taxa serão de responsabilidade total e
exclusiva do candidato.
1.4 A inscrição será feita apenas de forma online, com o envio dos documentos para pphtur.dht@ufpe.br ,
entre os dias 22/08/2022 e 16/09/2022.
1.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título.
1.6 As inscrições que não cumprirem integralmente as condições previstas neste edital serão indeferidas
pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do Programa, formada por três
membros.
1.7 A Taxa de Inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) deverá ser paga por meio de depósito bancário na
Conta Única da União, no Banco do Brasil S.A., de acordo com as informações disponíveis na página
eletrônica da PROGEPE (www.ufpe.br/progepe) e no Anexo II deste edital.
1.7.1 Não será válida a inscrição cujo pagamento da Taxa de Inscrição não tenha sido realizado na forma
prevista no item 1.7.
1.8 De acordo com a Res. 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE, a taxa de inscrição será isenta
para: aluno regularmente matriculado na UFPE que seja concluinte de curso de graduação; servidor ativo e
inativo da UFPE (técnico-administrativo e docente) e professor substituto da UFPE.
1.9 Candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
forem integrantes de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderão requerer isenção
da taxa de inscrição.
a) Os casos previstos na Resolução 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE, para isenção
da taxa de inscrição, precisam solicitar a isenção até o dia 02/09/2022
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b) No caso do item anterior, os requerimentos serão apreciados e a decisão será comunicada ao
candidato, até o dia 05/09/2022, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado
pelo candidato quando da inscrição;
b) Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato,
em cinco dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo,
endereçado à Coordenação do Programa.
1.9.1 O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas. A declaração falsa sujeitará o
candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 10 do
Decreto n° 83.936/79.
1.9.2 O requerimento de isenção de taxa de inscrição, conforme previsto no item 1.7 deste Edital, não implica
formalização da inscrição no concurso, mesmo no caso de deferimento do pedido. O candidato beneficiado
pela isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 1.8 e 1.9, deverá cumprir as obrigações contidas neste
Edital, inclusive aquela referente à formalização da inscrição no concurso.
1.9.3 Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão analisados pela Comissão de Seleção e Admissão a
que se destina a seleção, na ocasião do julgamento das inscrições.
1.9.4 Indeferido o pedido de isenção, o candidato deverá comprovar em até 5 (cinco) dias úteis após referida
divulgação, o recolhimento da taxa a que se refere o item 1.7, sob pena de cancelamento de sua inscrição.
1.10 Os documentos devem vir anexados no próprio e-mail de inscrição. Arquivos com links para
documentos armazenados em nuvem como Dropbox, Google Drive, One Drive, entre outros, não serão
aceitos e acarretarão a não-homologação da inscrição.
1.11 Somente as inscrições que satisfaçam as exigências dos itens 1.10 e 2.1 deste edital, a seguir, serão
homologadas pela Comissão de Seleção e Admissão, cuja decisão será publicada no site do programa, até o
dia 19 de setembro de 2022.
2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
2.1 A seguinte documentação, em formato PDF, é exigida para inscrição no processo de seleção para
Mestrado do PPHtur:
a) Ficha de inscrição padronizada (ANEXO I) devidamente preenchida (digitada ou em letra de
forma);
b) Cópias da identificação civil (Carteira de identidade; ou trabalho; ou profissional; ou CNH, ou
passaporte ou identificação funcional), do CPF, do Título de Eleitor e da certidão de quitação eleitoral
(obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral, ou no cartório eleitoral), ou apenas do
Passaporte, no caso de candidato estrangeiro.
c) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme boleto
(ANEXO II), cujo pagamento pode ser efetivado por meio do endereço eletrônico
www.stn.fazenda.gov.br, sendo isentos da taxa aqueles que estiverem de acordo com o item 1.8 deste
Edital. Os candidatos referidos no item 1.8 devem apresentar documento comprobatório do respectivo
vínculo com a UFPE.
2.2 Além dos documentos indicados no item 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha
de inscrição com a seguinte documentação:
a. Pré-Projeto de Dissertação em formato PDF;
b. Curriculum Vitae, em formato PDF, com documentos comprobatórios organizados considerando
os tópicos (A) Titulação, (B) Experiência Profissional, (C) Atividade de Pesquisa, (D) Produção
Acadêmica e (E) Atividades Acadêmicas e de Extensão), descritos no item 3.1.1.3.4. Não serão
aceitos currículos da Plataforma Lattes;
c. Carta de intenções, em formato PDF, descrevendo os impactos acadêmicos e profissionais que o
candidato espera ter com o seu ingresso no PPHTur bem como as suas motivações, relacionando
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os seus interesses pessoais aos das linhas de pesquisa do Programa, e indicando a sua
disponibilidade para dedicar-se ao curso;
d. Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de Curso de Graduação Plena ou da Modalidade
Tecnológica em cursos reconhecidos pelo MEC;
e. 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 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;
f. Cópia do histórico escolar de Curso de Graduação Plena ou da Modalidade Tecnológica,
reconhecidos pelo MEC.
2.3 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado de concluintes de curso de graduação. Para
realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, junto aos demais documentos exigidos, de
declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, 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, até a data de realização da matrícula.
2.4 O Pré-projeto de Dissertação, para o candidato ao Mestrado, deve ser anexado quando da inscrição do
candidato, com a seguinte formatação: ter entre 10 e 15 páginas, digitadas em espaço 1,5 e fonte Times
New Roman tamanho 12, contendo, minimamente, nome do/a candidato/a, título, problema de pesquisa,
objetivo(s) da pesquisa, justificativa teórica e prática da pesquisa, revisão de literatura, procedimentos
metodológicos e referências (conforme as normas da ABNT).
2.5 O Pré-projeto deve ser aderente a um dos temas de interesse de pesquisa dos professores da linha de
pesquisa ao qual o/a candidato/a se inscrever. Uma vez aprovado, o Pré-projeto do discente, a critério
do(a) orientador(a), poderá sofrer alterações total ou parcial para melhor se ajustar às linhas de pesquisa
do PPHTur.

3. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
3.1 O Concurso será conduzido pela Comissão de Seleção e Admissão, designada pelo Colegiado do
Programa, formada por até 03 (três) membros, sendo um deles, necessariamente, o Coordenador ou Vice
Coordenador do Programa. Na execução de seus trabalhos, a mencionada Comissão poderá contar com a
colaboração de integrantes do corpo docente do Programa, a critério do referido Coordenador ou Vice
Coordenador.
3.2 A Seleção para o Mestrado obedecerá à programação e etapas descritas a seguir.
Etapas do Concurso ao Mestrado
Inscrição

Datas
Horários
22/08/2022 a
Até as 23h59 do último dia
16/09/2022

Último dia para requerer dispensa de pagamento de
taxa de inscrição conforme item 1.9 deste edital
02/09/2022
Divulgação dos resultados dos recursos das
solicitações de dispensa de pagamento de taxa de
inscrição
Homologação das Inscrições
Prazo Recursal da Homologação das Inscrições
Resultado do Recurso

Até as 23h59 do último dia

05/09/2022

A partir das 17h

19/09/2022
20 a
22/09/2022
23/09/2022

A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
A partir das 17h
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Etapa 1 – Avaliação e Defesa do Pré-Projeto de
03 a
Dissertação (ADPPD)
11/10/2022
Divulgação do Resultado dos Classificados da Etapa
14/10/2022
1
17 a
Prazo Recursal da Etapa 1
19/10/2022
Resultado do Recurso
20/10/2022
Etapa 2 – Avaliação do Curriculum Vitae (ACV)

21 a
25/10/2022

Divulgação do Resultado da Etapa 2

26/10/2022
27/10 a
01/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08 a
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
16 a
18/11/2022
21/11/2022

Prazo Recursal da Etapa 2
Resultado do Recurso
Etapa 3 – Avaliação de Carta de Intenções (ACI)
Divulgação do Resultado da Etapa 3
Prazo Recursal da Etapa 3
Resultado do Recurso
Divulgação do Resultado Final
Prazo Recursal Final
Resultado do Recurso
Período para envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Comissão Heteroidentificação para candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos)
Resultado da Comissão de Heteroidenficação
Prazo recursal para comissão heteroindentificação
(intervalo de 3 dias úteis)
Resultado dos recursos a Comissão de
Heteroidenficação
Resultado Final
Pré-matrícula dos alunos novatos (presencial ou à
distância, a depender das orientações da Reitoria
quanto ao retorno das atividades presenciais no
campus Recife)
Divulgação de eventuais remanejamentos

Matrícula dos alunos no SIGAA

Previsão de início das aulas PELO PROGRAMA

22 e
23/11/2022
24 a
02/12/2022
05/12/2022
06 a
08/12/2022

8h às 12h
14h às 18h
A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
A partir das 17h
---------A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
A partir das 17h
---------A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
A partir das 17h
A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia
-------------A partir das 17h
Até as 23h59 do último dia

12/12/2022

A partir das 17h

13/12/2022

A partir das 17h

14 a
16/12/2022

7h as 13h

Até
A partir das 17h
31/01/2023
2023.1
Conforme
calendário de
matrículas do ---------SIGAA/PRO
PG/UFPE
Após
matrícula, em
dia ser
---------definido e
divulgado
pelo PPHTur
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3.2.1 O Processo Seletivo
3.2.1.1 O processo Seletivo constará de três etapas:
- Primeira Etapa: Eliminatória: Avaliação e Defesa do Pré-Projeto de Dissertação (ADPPD)
- Segunda Etapa: Classificatória: Avaliação de Currículo (ACV)
- Terceira Etapa: Classificatória: Avaliação de Carta de Intenções (ACI)

3.2.1.2 Avaliação e defesa do Pré-Projeto de Dissertação (ADPPD)
3.2.1.2.1 A avaliação e defesa do Pré-projeto de Dissertação, que tem caráter eliminatório, terá peso 6,0 (seis)
e constará de apreciação, feita por banca examinadora, designada pela Comissão de Seleção e Admissão,
composta por, pelo menos, 3 (três) docentes, preferencialmente da Linha de Pesquisa específica à qual o
candidato concorre no Programa, de acordo com a indicação na Ficha de inscrição padronizada (ANEXO I).
Os integrantes da banca examinadora, analisando a proposta à luz dos critérios definidos em 3.1.1.2.4,
emitirão um parecer avaliativo com uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com duas casas decimais.
3.2.1.2.2 A Avaliação e Defesa do Pré-projeto de Dissertação poderá ser feita tanto de modo presencial, nas
dependências do Departamento de Hotelaria e Turismo, quanto de modo online por meio da Plataforma
Google Meet. A coordenação fará um calendário com todos os candidatos classificados para esta etapa e
enviará este documento por e-mail informando se as bancas serão realizadas de modo presencial ou remoto.
No caso das bancas presenciais, serão informados também horários e locais das apresentações. No caso de
as bancas serem realizadas de modo remoto, será enviado por e-mail um link do Google Meet a ser acessado
no dia e hora marcados. No caso das bancas realizadas de forma remota, os equipamentos, infraestrutura e
funcionalidade de conexão de rede para acesso do candidato à videoconferência são responsabilidade total e
exclusiva do próprio candidato. Nas bancas presenciais, o PPHtur disponibilizará data show para a
apresentação do projeto de pesquisa.
3.2.1.2.3 A Avaliação e Defesa do Pré-projeto de Dissertação consistirá em exposição oral pública pelo
candidato, em até 20 (vinte) minutos, seguida de arguição de, no máximo, 20 (vinte) minutos, feita pela banca
examinadora designada pela Comissão de Seleção e Admissão.
3.2.1.2.4 Para a Avaliação e Defesa do Pré-projeto de Dissertação serão considerados os seguintes critérios
equitativos e pesos equivalentes:
a) aderência do tema à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato (10%);
b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização (25%);
c) contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (25%);
d) redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (20%);
e) demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (20%).
3.2.1.2.5 Ao final da Avaliação e Defesa do Pré-projeto de Dissertação (ADPPD), em caráter reservado, os
membros da banca examinadora emitirão um parecer avaliativo detalhado atribuindo uma nota final ao
candidato, no intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com duas casas decimais, considerando-se os critérios
do item 3.2.1.2.4.
3.2.1.2.6 A nota final da Avaliação e Defesa do Pré-projeto de Dissertação (ADPPD) do candidato à vaga do
Mestrado será a média aritmética simples das notas dos membros da banca, com duas casas decimais. Por se
tratar de uma etapa eliminatória, a nota 7,00 (sete) será a nota mínima para habilitação para as etapas
posteriores.
3.2.1.3 Avaliação do Curriculum Vitae (ACV)
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3.2.1.3.1 A elaboração do Curriculum Vitae deverá obedecer à ordem e à lógica dos tópicos do subitem
3.1.1.3.4, a seguir. A Avaliação do Curriculum Vitae (ACV) terá peso 2,0 (dois) e caráter classificatório,
restringindo-se à apreciação das atividades de produção acadêmica e comprovadas. A ACV será realizada
pela Comissão de Seleção e Avaliação e terá nota atribuída, com duas casas decimais. Para tal, os candidatos
deverão indicar a pontuação para cada item do seu Curriculum Vitae, de acordo com o estabelecido nos itens
3.2.1.3.4.1, 3.2.1.3.4.2, 3.2.1.3.4.3, 3.2.1.3.4.4 e 3.2.1.3.4.5.
3.2.1.3.2 Para fins de enquadramento da produção científica do candidato na área e/ou subárea do concurso,
quando aplicável, será utilizada a classificação estabelecida pelo Sistema Qualis, da CAPES, no quadriênio
2013-2016.
3.2.1.3.3 A apuração das notas do Curriculum Vitae seguirá o conceito estatístico de normalização. A nota
do candidato será calculada a partir da soma da pontuação obtida em cada tópico do Curriculum Vitae,
ponderadas pelos pesos de cada um dos cinco tópicos apresentados no item 3.2.1.3.4. Esta nota será
normalizada com a pontuação de cada Linha de Pesquisa do candidato e gerará a nota de Avaliação do
Curriculum Vitae (ACV).
3.2.1.3.4 Na avaliação de cada um dos tópicos do Curriculum Vitae serão considerados apenas os
efetivamente comprovados, obedecidas as seguintes tabelas de pontuação:
3.2.1.3.4.1 (A) TITULAÇÃO (peso 3,5)
Cursos
Graduação em Hotelaria e/ou Turismo
Graduação em Outras Áreas
Especialização em Hotelaria e/ou Turismo
Especialização em Outras Áreas
Mestrado em Hotelaria e/ou Turismo
Mestrado em Outras Áreas
Doutorado em Hotelaria e/ou Turismo
Doutorado em Outras Áreas
Média do Histórico Escolar de Graduação
Proficiência em Língua Inglesa
Outros Cursos

Pontuação Máxima
35 (35 por evento)
25 (25 por evento)
20 (20 por evento)
10 (10 por evento)
30 (30 por evento)
15 (15 por evento)
15 (15 por evento)
8 (8 por evento)
5
15
5

3.2.1.3.4.2 (B) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 2)
Atividade
Professor Universitário na Área de Hotelaria e/ou Turismo
Professor Universitário em Outras Áreas
Professor de Ensino Médio/Técnico/Fundamental
Participante de Pesquisa
Profissional de Área Hotelaria e/ou Turismo
Empresário / Executivo
Assessor / Consultor
Outras Experiências Profissionais

Pontuação Máxima
40
20
10
15
20
20
10
10

3.2.1.3.4.3 (C) ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 1,5)
Atividade
Bolsa de iniciação científica (PIBIC) ou similar

Pontuação Máxima
30 (máx. 4 semestres)
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Orientações de trabalhos acadêmicos
Estágio voluntário (mínimo 120 horas)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes como graduado
Outras Atividades de Pesquisa

25 (máx. 5 trabalhos)
15 (máx. 2 estágios)
25 (máx. 2 projetos)
5 (máx. 1)

3.2.1.3.4.4 (D) PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 2,5)
Pontuação Máxima
Trabalho Produzido
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
04 (1 ponto por evento)
estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
08 (2 pontos por evento)
profissionais locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
10
profissionais nacionais
(2,5 pontos por evento)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
15
internacionais
(7,5 pontos por evento)
Publicação de trabalhos completos em anais de
20
congresso nacional
(10 pontos por evento)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
40
internacional
(20 pontos por evento)
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no 10
Qualis/CAPES
(5 pontos por evento)
Publicação em revista nacional/internacional Qualis A1 e A2 100 pontos por artigo
Publicação em revista nacional/internacional QualisB1–
80 pontos por artigo
B2 – B3
Publicação em revista nacional/internacional Qualis B4 – B5 50 pontos por artigo
Publicação de Livros –Conselho/Comissão Editorial
50 pontos por artigo
–Circulação Nacional
Publicação de Capítulos de Livros – Conselho/Comissão
20 pontos por artigo
Editorial
– Circulação Nacional
Prêmios Científicos
10 pontos por artigo
Outras publicações e trabalhos relevantes
5
3.2.1.3.4.5 (E) ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (peso 0,5)
Atividade
Participação em congressos e simpósios sem apresentação
de trabalho
Palestrante ou Monitor em eventos científicos, de
extensão local, de ensino de graduação e em minicursos.

Pontuação Máxima
10
(2 pontos por evento)
20
(Palestrante=10 pontos por evento)
(Monitor=5 pontos por evento)

Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas etc.)
Participação em Bancas Examinadoras de Conclusão de
Curso
Participação em Bancas Examinadoras de Concurso
Acadêmico

12
(2 pontos por evento)
20
(5 pontos por evento)
40
(20 pontos por evento)
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Comissão organizadora eventos científicos de extensão
(feiras de ciências, congressos, etc)
Participação em projeto de extensão registrado
Outras Atividades Acadêmicas e de Extensão

12
(6 pontos por evento)
20
(10 pontos por evento)
6

3.2.1.4 Avaliação da Carta de Intenções (ACI)
No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar uma Carta de Intenções, destacando como o seu
ingresso no PPHTur afetará positivamente a sua vida acadêmica e profissional, bem como demonstrando o
alinhamento da sua proposta de investigação às linhas de pesquisa e à área de concentração do Programa.
Deverá incluir, ainda, as suas motivações para ingresso no Programa, indicando a sua disponibilidade para
se dedicar ao curso. A ACI terá peso 2,0 (dois) e caráter classificatório
3.2.1.5 A nota final do candidato ao Mestrado, com duas casas decimais, será computada pela fórmula a
seguir: Nota final = (ADPPD x 6,0 + ACV x 2,0 + ACI x 2,0) / 10
3.2.1.6 Serão considerados aprovados/classificados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior
a 7,00 (sete).
4. RESULTADO FINAL
4.1 Os resultados finais serão divulgados por cada Linha de Pesquisa e indicarão o candidato
classificado/aprovado.
4.2 A critério da Comissão de Seleção e Admissão, candidatos não classificados em uma dada Linha de
Pesquisa poderão preencher vagas remanescentes em outra linha, considerados a ordem de classificação dos
candidatos, o conteúdo dos Pré-projetos dos mesmos e a disponibilidade de docentes para a orientação.
4.3 O candidato aprovado/classificado deverá realizar a Pré-Matrícula nas datas programadas para garantir o
direito à vaga.
4.4 Eventuais empates serão resolvidos observando-se, sucessivamente:
I) maior nota na etapa de Avaliação e defesa do Pré-Projeto de Dissertação (ADPPD);
II) maior nota na etapa de Avaliação do Curriculum Vitae (ACV);
III) maior nota na etapa de Avaliação da Carta de Intenções (ACI);
IV) maior idade.
4.5 A divulgação do resultado de cada etapa e do Resultado Final será objeto de publicação na página do
PPHTur (https://www.ufpe.br/pphtur). O Resultado Final, após recurso, será publicado no Boletim Oficial
da UFPE.
5 . RECURSOS
5.1 Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, podendo o candidato solicitar vistas das suas respectivas avaliações individuais
além da revisão do Pré-projeto, à Comissão de Seleção e Admissão, no prazo de até 03 (três) dias.
5.2 Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
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6.1 São fixadas em 20 (vinte) vagas para o Curso de Mestrado, de acordo com a distribuição fixada por cada
Linha de Pesquisa (ANEXO III), as quais serão preenchidas de acordo com o item 4.1, não havendo
obrigatoriedade de todas as vagas serem preenchidas.
6.2 Os/As candidatos/as classificados devem fazer pré-matrícula entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2022,
por meio de requerimento específico (ANEXO V), a ser enviado para o endereço eletrônico
pphtur.dht@ufpe.br. A não realização da pré-matrícula no prazo estabelecido será considerada desistência
do candidato/a.
6.3 Havendo desistência de candidato/a aprovado/a e classificado/a até a data de encerramento da prématrícula, será convocado/a candidato/a aprovado/a e não classificado/a, obedecida a ordem de classificação.
6.4 Em cumprimento à Resolução Nº 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão estão
adicionalmente disponibilizadas 1 (uma) vaga para o Curso de Mestrado, para servidores ativos e
permanentes da UFPE, resguardada a aprovação no processo seletivo e com base na classificação do mesmo
caso haja mais de um servidor aprovado e não classificado, por curso.
6.5 O número de vagas considera o limite máximo de candidatos/as que cada professor orientador pode
recepcionar, seguindo orientação da CAPES.

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 e cinco por cento (35%) do total das vagas ofertadas, ou
seja, sete vagas, sendo uma destas reservada, obrigatoriamente, a pessoas com deficiência. As vagas serão
distribuídas equitativamente por linha de pesquisa.
7.1.1 - Os(as) candidatos(as) para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas,
indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência deverão, no ato de inscrição, fazer
a opção por concorrer às vagas de ações afirmativas e enviar a documentação exigida pela Resolução 17/2021
do CEPE/UFPE, sendo classificados/as no resultado final do processo seletivo tanto em ampla concorrência
quanto na classificação de vagas de ações afirmativas.
7.1.2 - Em caso de desistência de candidato/a para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovado/a em vaga de
ações afirmativas, a mesma será preenchida pelo/a candidato/a posteriormente classificado/a e aprovado/a,
dentre os que concorreram pelo sistema de ações afirmativas.
7.1.3 – Os/as candidatos/as que tenham se inscrito nas vagas de ações afirmativas, e que também sejam
aprovados/as na ampla concorrência, poderão ser matriculados/as na vaga de ampla concorrência, permitindo
assim que outros/as candidatos/as inscritos/as nas vagas de ações afirmativas, se aprovados/as no processo
seletivo, ocupem as vagas de ações afirmativas.
7.1.4 - Na hipótese de não haver candidatos para as vagas de pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas,
ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis) e com deficiência aprovados e em número
suficiente para ocupar as vagas de ações afirmativas, considerando inclusive a lista de espera, as vagas
remanescentes poderão ser revertidas para a ampla concorrência.
7.1.5 - Nos casos em que houver mais candidatos/as aprovados/as do que o número de vagas previstas no
item 7.1, ocupará a vaga aquele/a que obtiver maior pontuação.
8 - Ingresso em Fluxo
8.1 - A admissão desta seleção se dá por fluxo contínuo, que se caracteriza pela possibilidade de ingresso
dentro do prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do resultado final do
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certame no Boletim Oficial da UFPE, de candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) neste edital.
8.2 - A matrícula dos(as) candidatos(as) no programa, observado o Item. 8.1, deverá acontecer até o final do
prazo de validade deste processo seletivo. Caso a matrícula não seja realizada dentro do prazo, o(a)
candidato(a) perderá o direito à vaga.
8.3 - O momento de ingresso do candidato(a) aprovado(a) e classificado(a), se dá por manifestação
convocatória do PPG, devendo o(a) candidato(a) realizar a matrícula em até 5 (cinco) dias.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Local de informação e inscrição: Secretaria do Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE, Rua
Profa. Teresa Melias, s/n – Campus Recife – Cidade Universitária – Recife, PE – CEP 50670-901,
telefone/Whatsapp: (81) 2126-8751 e e-mail pphtur.dht@ufpe.br..
9.2 Cada candidato/a deve se inscrever para apenas uma Linha de Pesquisa.
9.3 Caso um/a candidato/a se inscreva mais de uma vez, será considerada apenas a última inscrição.
9.4 A realização da Etapa 1 será gravada no caso das defesas realizadas em formato online.
9.5 Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa 1 (Defesa do Pré-projeto) se realizar em
dias sucessivos.
9.6 Serão desclassificados dos concursos os/as candidatos/as que faltarem a quaisquer das Etapas ou não
obedecerem aos horários estabelecidos.
9.7 As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do concurso, serão fundamentadas por cada
membro da Banca ou da Comissão de Seleção e Admissão, se aplicável.
9.8 As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização Etapa 1 (Defesa do Pré-projeto), a presença
dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
9.9 É consagrada a nota 7,00 (sete) como nota mínima para habilitação nas Etapas de caráter eliminatório.
9.10 Este edital será publicado no Boletim Oficial da UFPE e tornado disponível no sítio eletrônico do
Programa (www.ufpe.br/pphtur).
9.11 A realização da inscrição implica a irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
9.12 Conforme Resolução nº 10/2008 do CCEPE, não será permitida matrícula concomitante em mais de um
Programa de Pós-Graduação stricto sensu da UFPE.
9.13 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Sérgio Rodrigues Leal
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Hotelaria e Turismo
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O MESTRADO
ANEXO II - BOLETO BANCÁRIO - PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
ANEXO III - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HOTELARIA E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO
DE VAGAS POR LINHA DE PESQUISA
ANEXO IV: REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO
ANEXO V: REQUERIMENTO DE PRÉ-MATRÍCULA
ANEXO VI: AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O MESTRADO
(PARA O PREENCHIMENTO USAR LETRA DE FORMA OU DIGITAR)
Universidade Federal de Pernambuco Centro de Ciências
Sociais Aplicadas Departamento de Hotelaria e Turismo
Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo
FICHA DE INSCRIÇÃO
NÍVEL MESTRADO
I – DADOS PESSOAIS
Nome:
Nome Social:
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Raça: Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Parda ( ) Indígena ( )
Candidato com Deficiência: NÃO ( ) SIM ( ) Se sim, especificar:
Possui Inscrição no Cadastro Único do Governo: NÃO ( ) SIM ( )
Endereço Residencial:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Tel.:
Celular:
Email:
Data de Nascimento:
Estado Civil:
Gênero:
CPF:
RG:
UF:
Data exp.:
Naturalidade:
Estado:
Endereço Comercial:
Cidade :
Estado:
CEP:
Tel:
Fax:
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação:
III – LINHA DE PESQUISA E CAMPO TEMÁTICO PRETENDIDOS (OBRIGATÓRIO)
( ) Gestão de Empresas Hoteleiras e Turísticas;
( ) Turismo, Cultura e Sociedade;
IV – Indicação de possível professor orientador:
IV-REGIME DE ESTUDOS: ( ) Tempo Integral ( ) Tempo parcial
V - VÍNCULO QUE MANTERÁ COM A ORGANIZAÇÃO ONDE TRABALHA
ATUALMENTE
( ) Nenhum ( ) Licença sem remuneração ( ) Licença com remuneração parcial
( ) Licença com remuneração total
( ) Não Trabalha
Declaro estar ciente do conteúdo do presente edital para o Curso de Mestrado em Hotelaria
e Turismo do PPHTur, e que as informações fornecidas na documentação anexada são
verdadeiras.
Recife, ____ de ___________________ de 2022.
_____________________________
Assinatura
Obs.: Preencher a ficha e entregar com a documentação exigida nas normas de seleção no
prazo de inscrição.
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ANEXO II BOLETO BANCÁRIO
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
1. www.stn.fazenda.gov.br.
2. Clicar no lado esquerdo da tela em “siafi - sistema de administração financeira”
3. Clicar no lado esquerdo da tela em “Guia de recolhimento da União”
4. Clicar no lado esquerdo da tela em “impressão – GRU simples”
5. PREENCHIMENTO CAMPOS (BARRAS AMARELAS) DO
BOLETO BANCÁRIO: UNIDADE FAVORECIDA = Código –
153098 Gestão15233
RECOLHIMENTO: Código 288322
NÚMERO DE REFERÊNCIA do Mestrado em Hotelaria e Turismo (CCSA –Departamento de
Hotelaria e Turismo –DHT) = 15309830331265
VALOR = R$ 50,00 (cinquenta reais)
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CONTRIBUINTE DEPOSITANTE = preencher CPF e nome do candidato
6. Clicar em emitir Boleto Bancário.
7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
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ANEXO III
Área de Concentração: HOTELARIA E TURISMO
CURSO DE MESTRADO
LINHAS DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE EMPRESAS HOTELEIRAS E TURÍSTICAS (12 vagas)

N° de vagas Nome do professor
2
2

Viviane Santos Salazar
Yákara Vasconcelos Pereira

2

Julio Cesar Ferro de Guimarães

2

Anderson Gomes de Souza

2

André Falcão Durão

2

Denise Clementino de Souza

Tema de pesquisa
Administração estratégica,
empreendedorismo internacional e
Negócios Internacionais
Turismo Sustentável, Smart City, Inovação
em Turismo, Gestão e estratégias na
Hospitalidade
Marketing, Vendas e Comportamento do
Cosnumidor
Marketing, Marketing Digital, e-Tourism e
comportamento do consumidor online
Gênero e desigualdades; Organizações em
contextos periféricos; Artesanato

LINHA DE PESQUISA: TURISMO, CULTURA E SOCIEDADE (8 vagas)
N° de vagas Nome do professor
2

Sérgio Rodrigues Leal

1
1

José Roberto Ferreira Guerra
Isabela Andrade de Lima Morais

1

Luciana Araújo de Holanda

1

Carla Borba da Mota SIlveira

2

Nathália Körössy

Tema de pesquisa
Educação em turismo; temas emergentes
em hotelaria e turismo
Cidades, Turismo e Empreendedorismo
Cultura, Políticas Públicas de Cultura,
Economia da Cultura, Economia Criativa.
Formação superior em turismo, produção
científica em turismo, gestão pública do
turismo
Criatividade, inovação, cidades, Políticas
Públicas
Turismo em cidades (dinâmicas urbanas);
Turismo e Cinema / Turismo
cinematográfico.
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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 – Cad Único – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos
do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Nome Completo:
Nome Social:
Data
de
Nascimento:
____/____/_______
RG:

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão: __/__/____

NIS*:

Nome da Mãe:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

UF:
E-mail:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).

Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Hotelaria e Turismo 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 2022.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO V
Requerimento de pré-matrícula

À Coordenação do PPHtur,
É
por
meio
deste
instrumento
que
eu,
________________________________________________________
______________________________, RG:_________________, CPF:__________________,
aprovado/a no Concurso Público de Seleção e Admissão – ano letivo 2022 – Curso de Mestrado,
pelo Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo (PPHtur), da UFPE, Linha de Pesquisa (
) Gestão de Empresas Hoteleiras e Turísticas ( ) Turismo, Cultura e Sociedade, venho requerer que
seja feita a minha pré-matrícula, enquanto aluno/a novato/a, comprometendo-me a realizar a minha
matrícula no semestre 2023.1, no período estabelecido no Calendário de Matrícula da PROPG,
conforme previsto no Art. 37 do regimento interno do programa.
Recife, ______de _________________de 2022.

_______________________________________
Assinatura
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Anexo VI – AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES
AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Eu,
__________________________________________________________,
CPF
no
_________________, portador(a) do RG no ____________________, declaro, para os devidos fins,
atender ao Edital 2023.1 de Seleção para os cursos de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Hotelaria e Turismo (PPHTur) 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(a) às penalidades legais,
inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18, de 11 de
outubro de 2012, em seu artigo 9, 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”.

___________, ______ de _____________ de _______.

________________________________________
Assinatura do candidato
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CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
(Aprovado em reunião do colegiado em 28/05/2021)
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Campus
Acadêmico do Agreste, terá por finalidade desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de
graduação e conduzirá ao grau de Mestre em Economia
CAPÍTULO II
Da Administração Acadêmica
Seção I
Da Organização Administrativa
Art. 2º A Administração do Programa de Pós-Graduação em Economia é exercida pelo Colegiado, como
órgão deliberativo máximo, pela Comissão Permanente, pela Coordenação e pela Secretaria.
Parágrafo Único: O Programa de Pós-Graduação em Economia é administrativamente vinculado ao Centro
Acadêmico do Agreste e é objeto da Coordenação Central pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e pelo
CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pernambuco), em acordo com
o Estatuto e o Regimento da UFPE.
Seção II
Do Colegiado
Art. 3º O Pleno do Colegiado é constituído pelos docentes, representantes dos técnicos administrativos e dos
discentes de mestrado.
§ 1º O título de Doutor, devidamente reconhecido pelas Câmaras de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade é requerimento acadêmico indispensável para ingresso dos docentes no Colegiado.
§ 2º O Docente da Universidade interessado em ser admitido no Colegiado deve ter qualidade acadêmica
reconhecida e seu ingresso deverá ser proposto por um ou mais membros do Colegiado, por meio de parecer
circunstanciado e aprovado por no mínimo 2/3 de seus membros
Art. 4º Os docentes membros do Colegiado deverão atender às exigências estabelecidas na instrução
normativa 01/2021 da CPPG.
Art. 5º Exclusivamente ao Pleno do Colegiado compete as seguintes atribuições:
I.
II.
III.

Mudanças na Estrutura Curricular e no Regimento Interno, bem como aprovação de demais
Normativas Internas do PPG
Eleição do coordenador e vice coordenador do PPG
Credenciamento e descredenciamento de docentes

Art. 6º O Pleno do Colegiado reunir-se-á. Ordinariamente, ao menos duas vezes ao ano, para apreciar e
deliberar sobre a programação semestral e, extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador ou
pela maioria absoluta dos seus membros
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Parágrafo Único: As reuniões do Colegiado poderão ser realizadas de forma presencial e não-presencial por
meio de diferentes estratégias como aplicados de mensagens e plataformas de comunicação por
videoconferência.
Seção III
Da Comissão Permanente
Art. 7º A Comissão Permanente de Pós-Graduação é constituída pelos seguintes membros e presidida pelo
primeiro:
I.
II.
III.
IV.

Coordenador
Vice Coordenador
Quatro membros do Pleno do Colegiado eleitos pelos pares para representar a sua pluralidade com
mandatos individuais de dois anos
Um representante discente do mestrado, eleito dentre e pelos estudantes regulares do Programa, com
mandato de um ano.

Art. 8º Compete a Comissão Permanente de Pós-Graduação:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Propor ao Pleno do Colegiado a programação semestral das atividades acadêmicas
Deliberar sobre matrícula, trancamento de vínculo, substituição de disciplinas e computação de
créditos; reprovação por frequência ou desligamento do curso por desobediência aos prazos
máximos regulamentares; desligamento por reprovação em duas disciplinas no mesmo semestre ou
nas mesmas disciplina duas vezes durante o curso
Conceder aproveitamento de créditos
Designar um orientador de estudo para cada discente
Designar os membros da Comissão de Avaliação de Projeto de Dissertação, bem como deliberar
sobre o parecer dessa Comissão
Tomar todas as medidas necessárias para a realização da seleção e admissão de candidatos ao
Mestrado e adotar os procedimentos para quaisquer exames, escritos ou orais.
Deliberar sobre quaisquer outros assuntos referentes a ingresso de discente no Curso.
Alocar bolsas de estudo para discentes do Curso
Deliberar sobre outros assuntos que o Pleno do Colegiado atribuir à Comissão Permanente
Atuar como órgão de planejamento estratégico, avaliação e acompanhamento sistemático.
Seção IV
Da Coordenação do Programa

Art. 9º A Coordenação do Programa da Pós-Graduação será exercida pelo Coordenador e pelo Vice
Coordenador do Programa, eleitos conforme estabelecido no Art. 21 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Art. 10 As atribuições do Coordenador do Programa estão estabelecidas no Art. 22 da Resolução 19/2020 do
CEPE.
Art. 11 A eleição da coordenação para mandato de dois anos será regulamentada por Edital aberto com esse
fim, obedecendo as normas e regras da Universidade. E deverá ser realizada pelo colegiado em maioria
simples dos presentes em reunião ordinária.
Seção V
Da Secretaria
Art. 12 Compete à Secretaria responder pela escolaridade e pelo expediente administrativo do Programa,
apoiando administrativamente à Coordenação.
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CAPÍTULO III
Da Estrutura do Programa
Seção I
Da Seleção
Art. 13 As inscrições para a admissão de discentes serão abertas mediante editais públicos amplamente
divulgados, conforme Art. 25 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Parágrafo Único: O Programa está congregado à Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em
Economia (ANPEC), que é responsável pela realização do exame nacional para seleção de ingressantes nos
Programas de Mestrado e Doutorado em Economia
Art. 14 No edital de abertura das inscrições deve constar:
I.
II.
III.

Informações constantes no Edital de Seleção da ANPEC, tais como: período e local das inscrições,
data, horário da seleção e número de vagas disponíveis
Condições e requisitos para as matrículas
Demais informações julgadas necessárias pela Comissão Permanente e/ou Colegiado do Programa.

Art. 15 A seleção dos candidatos para admissão ao Programa efetuar-se-á através das seguintes modalidades:
I.

Concurso Nacional, organizado pela ANPEC;

Art. 16 Poderá ser aceita a transferência de discente oriundo de outro Programa de Pós-Graduação filiado à
ANPEC e que o curso esteja recomendado pelo MEC.
Art. 17 O candidato classificado deverá, obrigatoriamente, efetivar sua matrícula inicial no primeiro período
letivo regular após o exame de seleção, sem a qual perderá o direito à admissão no respectivo Programa.
Art. 18 Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar cópias autenticadas ou comparecer com
cópias e originais para a devida conferência na Secretaria do curso dos seguintes documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

RG;
CPF;
Título de Eleitor mais comprovante da última eleição (dois turnos quando aplicável) ou Certidão de
Quitação Eleitoral;
Ficha de inscrição devidamente preenchida;
Certificado de conclusão de curso de graduação ou ser concluinte do mesmo, mediante declaração
concedida pelo órgão responsável;
Histórico Escolar;
Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento;
Comprovante de Residência;
02 Fotos 3x4.
Seção II
Da Matrícula

Art. 19 A matrícula será semestral sendo efetivada através do sistema de gestão acadêmica do Programa de
pós-graduação conforme estabelecido no Art. 30 da Resolução 19/2020 do CEPE.
Parágrafo Único: A não realização da matrícula no prazo estabelecido pelo Programa implicará no
desligamento do discente do Curso.
Art. 20 O discente em tempo integral deverá perfazer no mínimo 12 (doze) créditos por semestre, exceto no
caso em que precise de um número menor para concluir os créditos exigidos pelo Programa.
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Art. 21 A critério da Comissão Permanente poderá ser aceita a matrícula em disciplinas isoladas para aluno
especial conforme definido na Resolução 19/2020 do CEPE.
Seção III
Da Duração do Programa
Art. 22 O prazo para o discente concluir o Programa de Mestrado será de 12 (doze) meses e tempo regular de
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do mês/ano da matrícula inicial no Programa até o mês/ano da
efetiva defesa de dissertação.
§ 1º Nos casos devidamente justificados e com parecer de concordância do orientador, os estudantes poderão
requerer
I.
II.

Prorrogação do Curso por até seis meses
Trancamento do vínculo por um período máximo de seis meses, não sendo este período considerado
para efeito de contabilização do prazo máximo exigido para a conclusão do
Curso.

§ 2º Caberá a Comissão Permanente decidir sobres os pedidos de prorrogação e trancamento
§ 3º O discente será desligado do Programa, conforme decisão da Comissão Permanente, na ocorrência de
uma das seguintes situações
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Não defender Projeto e Dissertação dentro do prazo máximo de permanência no Programa
Ser reprovado duas vezes na mesma disciplina ou em duas disciplinas distintas em um mesmo
semestre letivo
No caso de prorrogação, não defender o projeto e a dissertação até o prazo final da prorrogação.
Não efetivar matrícula regular, quando oportuno
Ficar em exigência no projeto e não atender às solicitações requeridas pela Banca dentro do prazo
estabelecido, ou em situação de reavaliação obter o conceito Reprovado.
Se for reprovado na Defesa da Dissertação.

§ 4º O discente desligado do Programa somente poderá voltar a se matricular após aprovação em novo
concurso público de seleção e admissão.
§ 5º Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do(a)
candidato(a) no mesmo cargo
Art. 23 O discente poderá solicitar trancamento de vínculo por motivos relevantes, com comprovação, e pelo
prazo máximo total de seis meses, não sendo este período considerado para efeito de contabilização do prazo
máximo exigido para a conclusão do respectivo Programa. A aceitação do pedido será analisada pela
Comissão Permanente.
Parágrafo Único: O discente só poderá solicitar trancamento de semestre se já tiver concluído 12 créditos,
salvo em situações excepcionais. Toda solicitação de trancamento será obrigatoriamente analisada e
deliberada pela Comissão Permanente.
Seção IV
Do Regime de Créditos e das Disciplinas Obrigatórias
Art. 24 O número mínimo para integralização dos créditos das disciplinas, distribuídos entre as disciplinas
obrigatórias e optativas é de vinte e oito (28) créditos. Sendo 20 obrigatórios, 4 optativas de área e 4
optativas.
Parágrafo Único: Os créditos obtidos nos programas de Pós-Graduação terão validade de cinco anos para
aproveitamento, contados a partir do final do período no qual a disciplina foi oferecida.
Art. 25 Cada disciplina tem carga horária equivalente a quatro (4) créditos
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Art. 26 Por deliberação do Colegiado poderão ser aproveitados créditos obtidos em outros programas de pósgraduação, conforme estabelecido nos artigos 44 e 46 da Resolução 19/2020 do CEPE
Seção V
Da Avaliação do Aproveitamento dos Discentes, do Regime de Créditos e das Disciplinas Obrigatórias
Art. 27 O Aproveitamento em cada disciplina e outras atividades do curso será avaliado por meio de provas,
trabalhos de pesquisa individual ou por outro processo, a critério do docente responsável pela disciplina, de
acordo com a seguinte classificação:
A – Excelente, aprovado com direito a crédito
B – Bom, aprovado com direito a crédito
C – Regular, aprovado com direito a crédito
D – Insuficiente, reprovado sem direito a crédito
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%)
Art. 28 Os resultados da avaliação em cada disciplina deverão ser informados pelos docentes, no Sistema de
Gestão Acadêmico da Pós-Graduação, antes do início das matrículas do período subsequente, cabendo ao
colegiado determinar os casos excepcionais
Art. 29 Ao discente que não comparecer a pelo menos ¾ das atividades programadas numa disciplina obterá
o conceito F
Art. 30 Será desligado do programa o discente que obtiver dois conceitos finais D ou F na mesma disciplina
ou em disciplinas distintas no mesmo período letivo, ou por decisão da Comissão Permanente, segundo
critérios que serão fixados pelo Colegiado.
Art. 31 A Coordenação do programa não deliberará sobre pedidos de cancelamento da matrícula em uma
disciplina, após transcorridos 1/3 das atividades dela, mesmo com a anuência do orientador do requerente.
Art. 32 Para fim de aferição do rendimento acadêmico do discente, serão atribuídos valores numéricos aos
conceitos, da seguinte forma:
A = 4,00
B = 3,00
C = 2,00
D = 1,00
F = 1,00
Parágrafo Único: O rendimento acadêmico será calculado pela média dos valores numéricos dos conceitos,
ponderada pelo número de créditos das disciplinas cursadas, isto é:
R = ∑ Ni*Ci / ∑ Ci, onde:
R – Rendimento acadêmico
Ni – valor numérico do conceito da disciplina
Ci – Número de créditos da disciplina
CAPÍTULO IV
Da Orientação Acadêmica
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Art. 33 Cada discente terá um orientador acadêmico, designado pela Comissão Permanente, conforme o Art.
52 da Resolução 19/2020 do CEPE
Parágrafo Único: É facultado ao discente solicitar por escrito à Coordenação a substituição do orientador. A
troca será efetuada caso haja concordância da Comissão Permanente.
Art. 34 Cada discente terá, já no primeiro semestre, um orientador de dissertação, a ser escolhido entre os
docentes do Programa, respeitando no mínimo o vínculo entre a Produção Científica do Docente e a temática
do trabalho acadêmico, além do limite de orientandos por orientador.
Art. 35 São atribuições do orientador de Projeto de Dissertação e de Dissertação:
I. Orientar o discente na formação de seu plano de estudo, aconselhando-o quanto às reformulações
que se apresentarem necessárias
II. Apresentar parecer sobre pedidos de dilatação dos prazos regimentais previstos
III. Comunicar à Comissão Permanente quando julgar que o discente sob sua orientação não tem
condições de preencher qualquer dos requisitos exigidos para a obtenção do grau
IV. Orientar e supervisionar a elaboração do projeto de dissertação, bem como a dissertação
propriamente dita
V. Zelar pela qualidade da dissertação apresentadas pelo candidato que orienta
VI. Autorizar a defesa da dissertação
VII. Definir Comissão Examinadora do Projeto e da Dissertação, além da data e hora da defesa
CAPÍTULO V
Das Defesas
Seção I
Do Projeto de Dissertação
Art. 36 A Comissão Permanente apreciará a Banca Examinadora indicada pelo Orientador. Esta deve ser
composta por no mínimo três, e no máximo quatro docentes doutores.
§ 1º O discente deverá depositar na secretaria do programa, a carta de anuência do orientador e as cópias do
projeto de dissertação, que deverão ser iguais ao número de examinadores, no prazo estabelecido pelo
programa
§ 2º O orientador será o Presidente da Banca Examinadora e dirigirá os trabalhos de arguição e julgamento
do Projeto de Dissertação, sendo responsável pelo cumprimento dos regulamentos, da observância da ética
do exame e dos prazos para argumentação e para resposta do candidato.
§ 3º Será permitida a defesa não presencial ou com parte de seus membros de maneira não presencial através
de plataforma de videoconferência
§ 4º A aprovação da Banca poderá ser dada através de Ad Referendum da Coordenação. E o discente deverá
depositar o Projeto e a Carta de Anuência com até 15 dias de antecedência da data da defesa.
§ 5º Será permitida a defesa não presencial ou com parte de seus membros de maneira não presencial através
de plataforma de videoconferência.
Art. 37 O Projeto de Dissertação deve ser apresentado com perfeita legibilidade e segundo padrões técnicos
bem determinados. Ele deverá se constituir em trabalho de pesquisa, de caráter individual e inédito. Deverá
refletir a importância de sua contribuição para a área de conhecimento e a sua originalidade.
Art. 38 Encerrado o exame, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado
atribuindo ao trabalho apenas uma das seguintes menções:
I. Aprovado
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II. Reprovado
III. Em Exigência
§ 1º O discente só será considerado aprovado se não receber menção reprovado por mais de um examinador
§ 2º Estando em exigência, as recomendações indicadas pela Comissão Examinadora para o Projeto de
Dissertação deverão ser providenciadas pelo discente no prazo estabelecido pela Banca, que não ultrapassará
90 (noventa) dias. Nesse caso, constará na ata, e em qualquer documento emitido a favor do candidato, que a
aprovação está condicionada à avaliação da nova versão.
§ 3º Decorrido o prazo, conforme prescrito no parágrafo anterior, caso não seja depositada a nova versão,
com a Anuência do Orientador, contendo as alterações exigidas pela Comissão Examinadora, o candidato
será considerado reprovado e desligado do Programa.
Seção II
Da Dissertação
Art. 39 A Comissão Permanente apreciará a Banca examinadora indicada pelo Orientador, para Avaliação da
Dissertação a ser defendida, desde que o discente tenha integralizado os créditos e tenha sido aprovado na
qualificação do Projeto de Dissertação.
§ 1º O discente deverá depositar na Secretaria do Programa, a carta de anuência do orientador e as cópias da
dissertação que deverão ser iguais ao número de examinadores, além da cópia de artigo oriundo da
dissertação com a comprovação de submissão a um periódico da capes com classificação Qualis, no prazo
estabelecido pelo programa.
§ 2º O orientador será o Presidente da Banca Examinadora e dirigirá os trabalhos de arguição e julgamento
da Dissertação, sendo responsável pelo cumprimento dos regulamentos, da observância da ética do exame e
dos prazos para argumentação e para resposta do candidato.
§ 3º O discente ficará responsável pelo envio das vias a cada examinador
§ 4º A aprovação da Banca Examinadora poderá ser dada através de Ad Referendum da Coordenação. E o
discente deverá depositar a dissertação e a carta de anuência com até 15 dias de antecedência da data da
defesa.
§ 5º Será permitida a defesa não presencial ou com parte de seus membros de maneira não presencial através
de plataforma de videoconferência.

Art. 40 A dissertação deve indicar o título, o ano de término, o nome do autor, uma síntese do trabalho, bem
como fazer referência ao curso e de que se trata de requisito para obtenção do grau de Mestre pela
Universidade Federal de Pernambuco.

Art. 41 A Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado será composta por no mínimo 03 (três) e no
máximo 04 (quatro) examinadores, devendo pelo menos 01 (um) deles ser externo ao Programa conforme
Art. 63º e 64º da Resolução 19/2020 do CEPE.
§ 1º O orientador da Dissertação será o Presidente da Banca Examinadora e dirigirá os trabalhos de arguição
e julgamento da Dissertação, sendo responsável pelo cumprimento dos regulamentos, da observância da ética
e do exame e dos prazos para arguição e respostas do candidato.
§ 2º A Banca Examinadora contará com 02 (dois) suplentes, sendo 01 (um) deles externo ao Programa
§ 3º A Banca Examinadora e os suplentes serão escolhidos observando-se a relação entre a produção
científica e o tema do trabalho acadêmico, além de atender os critérios estabelecidos por este Regimento.
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Art. 42 Encerrada o exame, a Banca Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado atribuindo
ao trabalho do candidato ao grau de Mestre apenas uma das seguintes menções:
I.
II.

Aprovado
Reprovado

§ 1º Será atribuída ao trabalho de conclusão do(a) candidato(a) a menção que obtiver a maioria simples dos
votos dos membros participantes da comissão examinadora.
Art. 43 Após defendida a dissertação e satisfeitas as modificações de forma e de contudo, sugeridas pela
Banca Examinadora, o discente deverá entregar na Secretaria do Programa duas vias da Dissertação com os
Comprovantes de que foi devidamente depositada nos órgãos superiores e depositários da UFPE, no prazo
máximo de até 90 dias a ser definido pela banca examinadora no ato da Defesa.
CAPÍTULO VI
Do Diploma
Art. 44 O Diploma de Mestre será solicitado pelo Programa à Pró-reitoria de Pós-Graduação para ser
expedido, após o estudante cumprir todas as exigências regimentais.
I.
II.
III.
IV.

Ter sido aprovado na Defesa e ter realizado as eventuais recomendações dos examinadores em
relação à entrega final do respectivo trabalho, nos termos das normas vigentes
No caso de dissertação de formato bibliográfico, nos termos da Resolução 19/2020 do CEPE, ter
entregado versão final ao Repositório de teses e dissertações da UFPE em meio digital (PDF).
Ter atendido às demais exigências estabelecidas nas Resoluções e Portarias dos órgãos deliberativos
superiores, assim como no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade
Ter atendido às demais exigências estabelecidas no Regimento e nas Normativas Internas do
Programa.
CAPÍTULO VII
Das Bolsas de Estudo

Art. 45 O Programa buscará oferecer bolsas de estudo em função da disponibilidade das bolsas concedidas
pelas agências financiadoras.
§ 1º A Comissão Permanente fixará os critérios acadêmicos para a concessão das bolsas para os discentes
ingressantes, considerando a classificação na seleção; e em função do desempenho acadêmico no programa,
para os demais.
§ 2º A renovação da bolsa após um ano no Programa, dar-se-á mediante solicitação por escrito do discente e
envio de Memorial Descritivo, comprovando as atividades desenvolvidas no período. A concessão ao
discente estará condicionada à existência de bolsas excedentes e avaliação do Memorial Descritivo.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 46 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Colegiado do Programa, ouvida a Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação.
Art. 47 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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PORTARIA Nº 13, DE 10 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
A DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO:
– A Resolução 03/2014 – CONSUNI/UFPE;
RESOLVE:
Designar os professores, abaixo relacionados, para composição da Comissão Especial de
Avaliação para Promoção à Classe E (Professor Titular) do Professor Carlos Eduardo Ferreira Monteiro
(Processo 23076.048468/2022-52):
Membros Titulares
●
●
●

Profª. Drª. Lícia de Souza Leão Maia - docente titular do Departamento de Psicologia, Inclusão e
Educação da Universidade Federal de Pernambuco.
Profª. Drª. Irene Mauricio Cazorla - docente titular do Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Profª. Drª. Marilena Bittar - docente titular do Departamento de Matemática da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul.

Membros Suplentes
●
●

Profª. Drª. Rogéria Gaudêncio - docente titular do Departamento de Matemática da Universidade
Federal da Paraíba.
Prof. Dr. Charliton José dos Santos Machado - docente titular do Departamento de Metodologia
da Educação da Universidade Federal da Paraíba.

ANA LÚCIA FÉLIX DOS SANTOS
Diretora do Centro de Educação
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PORTARIA Nº 001/2022 - DMINAS/CTG, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.
DESIGNAÇÃO
DE
MEMBROS
COMISSÃO
ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE COORDENADOR E
VICE-COORDENADOR
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS, DO CENTRO DE
TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
DESIGNAR a comissão eleitoral que coordenará os trabalhos para o processo de eleição/indicação
de coordenador e vice coordenador do curso de graduação em Engenharia de Minas – biênio 2022/2024, de
conformidade com a Resolução nº 22/2021 do CEPE.
Membros titulares: professores Amanda Carvalho de Oliveira (Presidente da Comissão), siape nº
2425930 e Carlos Eduardo da Silva Araújo (Vice-presidente da comissão), siape nº 1731764; técnico
administrativo em Educação Luciano José Bastos Coelho da Silva, siape nº 1132660; Vinicius de Jesus Silva
de Oliveira, representante do corpo discente do curso de graduação em Engenharia de Minas.
Membros suplentes: professores Carlos Magno Muniz e Silva, siape nº 1210260; Robson

Ribeiro Lima, siape nº 1549099; a técnica administrativa Nadja Sales Neves Barreto, siape nº 1121133
e Mirella Guedes Alcoforado Rodrigues como suplente discente.
PROF. ROBSON RIBEIRO LIMA
Chefe do Departamento de Engenharia de Minas
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PORTARIA Nº 05/2021 - DMINAS/CTG, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA A
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS, DO CENTRO DE
TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no
uso das atribuições legais e estatutárias.
RESOLVE:
DESIGNAR, sem gratificação de FG, os professores abaixo relacionados para desempenhar a
função, de Coordenador e Vice – Coordenador de Estágios do Departamento de Engenharia de
Minas, do Centro de Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, a partir de 17 de junho de 2021.
PROFESSORES:
JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA – Siape 1130522 (Coordenador de Estágios)
CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA – Siape 1210260 (Vice - Coordenador de Estágios)

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