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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião de colegiado, 28/06/2019)

EDITAL DE SELEÇÃO 2020
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ARTES VISUAIS UFPE/UFPB

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (PPGAV/UFPE-UFPB) torna
público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através dos endereços eletrônicos
http://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav, as normas do Processo Seletivo para a Admissão –
Ano Letivo 2020 – Turma 11 - ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Curso de
Mestrado.
1.
– INSCRIÇÃO:
1.1 – Exige-se Graduação na área do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais ou áreas afins, realizada em
instituições reconhecidas pelo MEC.
1.2 - As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do PPGAV (UFPE), no Centro de Artes e Comunicação da
Universidade Federal de Pernambuco, no período de 12 de agosto a 30 de setembro no horário da tarde, das 14h
às 18h, de segunda a sexta-feira, pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento
de mandato, acompanhado de fotocópia legível do seu documento de identidade, devidamente autenticados, as
quais ficarão retidas. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador no formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros no
preenchimento daquele documento.
1.2.3 - Inscrições por correspondência (via SEDEX) poderão ser solicitadas, desde que postadas até 30 de
setembro de 2019. Após o envio pelo Correio, o candidato deverá informar, via e-mail (ppgav.ufpe@gmail.com),
o seu nome e o número do documento do SEDEX. O candidato deverá monitorar a documentação até chegar à
Secretaria do PPGAV/UFPE. Não serão aceitas inscrições via FAX ou por correio eletrônico.
1.2.4 – As inscrições por correspondência (via SEDEX) devem ser postadas para o seguinte endereço:
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO – UFPE
AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA - RECIFE – PE
CEP: 50740-550
1.2.5 – As inscrições por correspondência (via SEDEX) serão verificadas quando do seu recebimento pela
Comissão de Seleção e Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação.
1.2.6 – 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.
1.2.7 - No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação
obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo
foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A exigência
deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
1.2.8 - O candidato que ainda não tiver recebido o diploma, deverá apresentar, no ato da inscrição, a Declaração
de Conclusão de Curso, documento recebido após a Colação de Grau.
1.2.9 – O candidato deverá apresentar o Certificado de Proficiência em língua estrangeira (Inglês, Francês ou
Espanhol), do ato de inscrição até o final do primeiro ano de curso, contados a partir da matrícula, caso o
candidato seja aprovado no processo seletivo, emitido por Departamento de Letras de Instituições de Ensino
Superior, Federal ou Estadual ou por instituições de ensino de línguas estrangeiras reconhecidas.
1.2.10 - O candidato estrangeiro deverá apresentar o Certificado de Proficiência em língua portuguesa, emitido
por Departamento de Letras de Instituições de Ensino Superior, Federal ou Estadual ou por instituições de ensino
de línguas estrangeiras reconhecidas, no ato de inscrição.
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1.2.11 - Só serão aceitas inscrições mediante a apresentação de todos os documentos requeridos no Item 2 deste
Edital.
1.2.12 - A homologação das inscrições será fixada no quadro de avisos da Secretaria do PPGAV UFPE, bem
como na página eletrônica do curso (UFPE/UFPB) http://www.ufpe.br/ppgav ou http://www.ccta.ufpb.br/ppgav ,
no dia 07 de outubro de 2019.
1.2.13 - O candidato poderá entrar com pedido de reconsideração no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir
da data de divulgação da homologação das inscrições, que encaminhará à comissão de seleção para avaliação do
mesmo. O resultado do pedido será divulgado no dia 15 de de outubro de 2019 e afixado no quadro externo da
coordenação do PPGAV, sendo de responsabilidade do candidato tomar ciência do mesmo.
1.3 – DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
1.3.1 - A documentação necessária para realizar a inscrição será conferida com os respectivos originais no ato da
inscrição ou com fotocópias autenticadas no caso das inscrições via SEDEX. Para as inscrições via SEDEX os
documentos que deverão ser autenticados são os expressos no Item 2.4 ao 2.10. A documentação para inscrição
compõe-se dos seguintes itens:
1.3.2 - Formulário de Inscrição (anexo II) – disponível também na Secretaria do PPGAV UFPE ou pode-se fazer
o download na página do PPGAV (UFPE/UFPB), nos endereços http://www.ufpe.br/ppgav
e
http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
O formulário deverá ser preenchido previamente pelo candidato.
1.3.3 - Uma fotografia 3x4;
1.3.4 - Fotocópia da Carteira de Identidade ou do Passaporte (para candidatos estrangeiros);
1.3.5 - Fotocópia do CPF (para candidatos brasileiros);
1.3.6 - Fotocópia do Título de Eleitor (para candidatos brasileiros) e certidão de quitação eleitoral (obtida através
do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE);
1.3.7 - Fotocópia do Certificado de Reservista (para homens);
1.3.8 – Fotocópia da Certidão de Nascimento, Casamento, União Estável ou Divórcio;
1.3.9- Fotocópia do Diploma de Graduação (frente e verso) ou Declaração de Conclusão de Curso. Em caso de
cursos de graduação realizados no exterior, o candidato deve apresentar o diploma conforme item 1.2.7.
1.3.10- Fotocópia do Histórico Escolar oficial da Graduação emitido pela instituição onde foi realizado o curso;
1.3.11- Curriculum Lattes (uma via), impresso no modelo completo, dos últimos cinco anos, acompanhado de
fotocópias da documentação comprobatória.
1.3.12- ORIGINAL (1ª via) da Guia de Recolhimento da União (GRU) e uma cópia do mesmo comprovando o
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme anexo I. Isenção da taxa para
alunos concluintes de curso de graduação da UFPE e servidor da mesma instituição, apresentando a
documentação comprobatória, juntamente com os documentos solicitados, no ato da inscrição.
1.3.13 - Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira – (Inglês, Francês ou Espanhol). O certificado deve
estar dentro do prazo de validade de dois anos e a nota em escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, sendo a nota
mínima aceita pelo Programa igual ou acima de 7,0 (sete). O certificado deverá ser apresentado do ato de
inscrição até o final do primeiro ano de curso, contado a partir da matrícula. Para os candidatos estrangeiros o
Certificado de Proficiência deverá ser realizado em Língua Portuguesa e apresentado no ato da inscrição.
1.3.14 - Projeto de Pesquisa (1 via); deve conter, no máximo, 12 (doze) páginas (fonte Times New Roman tamanho 12; espaço entre linhas 1,5; margens 2,5 cm; papel A4) constando o seguinte roteiro:
 Folha de Rosto - Título - deve expressar, com clareza, a problemática, delimitando o campo de pesquisa a ser
investigado;
 Justificativa (máximo 2 páginas) – deve apresentar e explicar a relevância da proposta de estudo e sua
adequação à área de concentração do Programa; apresentar o problema da pesquisa com a pergunta que
norteará a investigação, incluindo, quando for necessário, recorte espacial e temporal do assunto que se
pretende pesquisar;
 Fundamentação Teórica (máximo 4 páginas) - deve conter o debate no qual se insere e a literatura pertinente
à temática;
 Objetivos (Geral e Específicos) (1 página) – devem definir, com clareza, os propósitos do trabalho a ser
realizado. Devem ser claros, precisos, reais, atingíveis e operacionalizáveis. Cada objetivo deve expressar
apenas uma ação da pesquisa. Devem ser redigidos com verbo no infinitivo e relacionar-se com cada etapa da
pesquisa.
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Procedimentos Metodológicos (máximo 3 páginas) – deve apresentar as etapas de desenvolvimento da
pesquisa, os instrumentos que serão utilizados para a coleta/produção de dados e as informações sobre a
delimitação espacial e temporal da investigação;
 Referências (1 página) – deve listar, de acordo com as normas da ABNT, os títulos citados no Projeto de
Pesquisa e uma bibliografia preliminar relativa ao tema escolhido.
 Cronograma de execução da pesquisa – deve distribuir as etapas da pesquisa a ser realizada no período de 2
(dois) anos, 24 (vinte e quatro) meses.
Observações:
 Todos os documentos curriculares em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução oficial para o
português;
 Os Projetos de Pesquisa devem ser apresentados em língua portuguesa.
 A Tabela de Pontuação do Currículo deve ser preenchida pelo candidato. Só poderão ser computados os
documentos com comprovação apresentados no currículo.
2 – EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa,
formada por 6 (seis) membros.
2.1 – A seleção para o Mestrado consiste em três etapas, eliminatórias e classificatórias, conforme especificado a
seguir:
2.2 - Primeira Etapa - Prova de Conhecimento (eliminatória) com peso 4,5: constará de prova em língua
portuguesa, de conteúdo dissertativo. Para tal fim, serão propostos temas de acordo com assuntos inerentes à área
de concentração do programa e à bibliografia básica indicada (Anexo VI), cabendo ao candidato escolher qual o
tema a ser desenvolvido.
Local: Miniauditório 1 – Centro de Artes e Comunicação – UFPE
Local: Miniauditório 2 – Centro de Artes e Comunicação – UFPE
Data: 31 de outubro de 2019
Horário: 14h às 18h
Divulgação do Resultado: 7 de novembro de 2019 (5ª feira), a partir das 14h, no quadro de avisos da
Coordenação do PPGAV e nos endereços https://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav.
2.2.1 – A prova de conhecimento terá duração de 4 horas, sendo vetada a consulta a qualquer material
bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação. A Prova de Conhecimento possuirá caráter
eliminatório, estando reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). A escala de avaliação utilizada
será de 0 (zero) a 10,0 (dez), segundo os critérios abaixo relacionados:
Critérios avaliativos da Prova de Conhecimento

Percentual

Domínio do conteúdo

50%

Sequência lógica e coerência do texto

30%

Correção na linguagem e clareza na comunicação

20%

2.3 - Segunda Etapa - Avaliação do Projeto de Pesquisa (eliminatória) com peso 4,5: constará da pontuação do
Projeto de Pesquisa, entregue no ato da inscrição, e possuirá caráter eliminatório, estando reprovado o candidato
que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). A escala de avaliação utilizada será de 0 (zero) a 10,0 (dez), segundo os
critérios especificados a seguir:
Critérios avaliativos do Projeto de Pesquisa

Percentual

Justificativa

20%

Fundamentação Teórica

30%

Objetivos (Geral e Específicos)

20%
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Critérios avaliativos do Projeto de Pesquisa

Percentual

Procedimentos Metodológicos

30%

Divulgação do Resultado: 19 de novembro de 2019 (2ª feira), a partir das 16h no quadro de avisos da
Coordenação do PPGAV e nos endereços https://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
2.4 -Terceira Etapa - Análise do Curriculum Lattes (classificatória) com peso 1: avaliação curricular a partir de
três critérios básicos – atividade de docência e experiência profissional; produção científica; produção artística e
cultural com sua respectiva comprovação. O candidato será avaliado de acordo com a documentação
comprobatória do currículo conforme a tabela apresentada no Anexo III de acordo com o quantitativo de sua
produção. A escala de avaliação do Curriculum Lattes utilizada será de 0 (zero) a 10,0 (dez).
2.4.1 – A avaliação do Curriculum Lattes, com peso 1, de caráter classificatório (sem estabelecimento de limite
temporal), obedecerá os critérios especificados a seguir:
GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS
(Peso 4) (pontuação máxima 100 pontos)
Será considerado, para fins de pontuação, apenas um dos títulos abaixo:
Títulos

Área concurso

Área correlata

Certificado de Curso de Pós-graduação lato-sensu, com carga
horária mínima de 360 horas ou declaração de conclusão do
curso.

100 pontos

80 pontos

Curso de Graduação concluído

60 pontos

40 pontos

GRUPO 2: ATIVIDADES DE DOCÊNCIA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
(Peso 3) (pontuação máxima 100 pontos)
ATIVIDADES DE DOCÊNCIA
Exercício do Magistério no Ensino Superior – Graduação

Área concurso

Área correlata

40+
2 pontos por semestre

20+
2 pontos por
semestre

30+
1ponto por
semestre

15+
1ponto por
semestre

Exercício do Magistério na Educação Básica

Atividade de ensino em curso de pós-graduação Lato Sensu ou 02 pontos por
de capacitação
componente curricular
ministrado (mínimo de
30h/a)

01ponto por
componente
curricular
ministrado (mínimo
de 30h/a)

Orientação de monografia ou trabalho final de curso de 12 por monografia ou
graduação (100% da pontuação); em andamento (50% da trabalho até 03 pontos
pontuação)

06 por monografia
ou trabalho até 02
pontos

Orientação de Projeto Institucional de Iniciação Científica, 01 até 10 pontos
Iniciação à Docência, Extensão, Estágio (por projeto orientado)

0,5 até 05 pontos

Orientação de aluno bolsista de monitoria, com reconhecimento 01 por bolsista-ano até
institucional
04 pontos

0,5 por bolsista-ano
até 02 pontos
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ATIVIDADES DE DOCÊNCIA

Área concurso

Área correlata

Participação como membro titular de banca examinadora de 0,2 por monografia ou
monografia de especialização, ou monografia ou trabalho de trabalho final de curso
final de curso de graduação

0,1 por monografia
ou trabalho

Participação, como aluno de graduação, em Programa 0,4 por semestre
Institucional de Iniciação Científica, Iniciação à Docência,
Extensão ou Monitoria

0,2 por semestre

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Área concurso

Exercício de atividade profissional

Exercício de cargo administrativo (direção,
coordenação), supervisão e orientação pedagógicas

Área correlata

05 por cada 12 meses 2,5 por cada 12
de exercício até 30 meses de exercício
pontos
até 15 pontos
chefia, 02 por cada 12 meses 01 por cada 12
de exercício até 06 meses de exercício
pontos
até 03 pontos

Exercício de cargo administrativo (vice-direção, vice-chefia, 01 por cada 12 meses 0,5 por cada 12
vice-coordenação, secretaria)
de exercício até 06 meses de exercício
pontos
até 03 pontos
Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, 02 por consultoria 01 por consultoria
tecnológica ou cultural ou consultorias técnicas prestadas a prestada até 06 pontos
prestada até 03
órgãos públicos e privados
pontos
Prêmios por atividades profissionais

05 por prêmio

2,5 por prêmio

GRUPO 3: ATIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DE EXTENSÃO
(Peso 3) (Pontuação máxima 100 pontos)
ATIVIDADES CIENTÍFICAS

Área concurso

Área correlata

Publicação de livro sobre assunto de interesse científico, 08 por livro
tecnológico, artístico ou literário com registro no ISBN

04 por livro

Organização de livro sobre assunto de interesse científico, 04 por livro
tecnológico, artístico ou literário

02 por livro

Co-organização de livro sobre assunto de interesse científico, 02 por livro
tecnológico, artístico ou literário

01 por livro

Capítulo de livro sobre assunto de interesse científico, 0,3 por capítulo
tecnológico, artístico ou literário com corpo editorial

0,2 por capítulo

Tradução de livro especializado

04 por livro

02 por livro

Artigo completo publicado em periódico, com corpo editorial

04 por artigo

02 por artigo

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na 03 por trabalho
íntegra em anais

1,5 por trabalho

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo 02 por trabalho
publicado em revista ou anais

01 por trabalho
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ATIVIDADES CIENTÍFICAS

Área concurso

Área correlata

Participação em eventos científicos

02 por participação

01 por participação

Coordenação de evento regional ou local

04 por evento

02 por evento

Artigos especializados publicados na imprensa

0,5 por artigo até 04
pontos

0,25 por artigo até
02 pontos

Trabalhos técnicos especializados

Até 02 pontos por
trabalho

Até 01 ponto por
trabalho

Manuais didáticos e outros instrumentos didáticos publicados 02 por trabalho até 06
em mídia impressa ou eletrônica
pontos

01 ponto por
trabalho até 03
pontos

Prêmios e láureas por atividades científicas

2,5 por prêmio

ATIVIDADES
EXTENSÃO

ARTÍSTICAS

E

CULTURAIS,

05 por prêmio
DE Área concurso

Área correlata

Premiação internacional de obras e/ou atividades artísticas ou
culturais e de extensão

10

05

Premiação nacional de obras e/ou atividades artísticas ou
culturais e de extensão

05

2,5

Premiação regional de obras e/ou atividades artísticas ou
culturais e de extensão

2,5

1,25

Autoria de obra artística apresentada em evento público
internacional

10

05

Autoria de obra artística apresentada em evento público
nacional

05

2,5

Autoria de obra artística apresentada em evento público
regional

2,5

1,25

Autoria de obra artística gravada em CD ou DVD

05

2,5

Participação em eventos artístico-culturais e de extensão como
conferencista e/ou artista convidado

03

1,5

Trabalhos técnicos e artísticos especializados em cinema

05

2,5

Participação como encenador, dramaturgo, dramaturgista,
produtor, ator, dançarino, coreógrafo, cenógrafo, iluminador,
figurinista ou maquiador, em obras e produções artísticas
amadoras ou profissionais de reconhecido mérito

06 por participação
(não-cumulativa)

03 por participação
(não-cumulativa)

Participação como artista visual em exposições individuais

08 por participação

04 por participação

Participação como artista visual em exposições coletivas

01 por participação

0,5 por participação

Curadoria de exposições artísticas ou eventos literários

04 por curadoria

Design de exposições artísticas
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ATIVIDADES
EXTENSÃO

ARTÍSTICAS

E

CULTURAIS,

DE Área concurso

Área correlata

Coordenador de Projeto Artístico, Cultural, de Extensão ou de
Pesquisa financiado através de editais públicos

02 por projeto até 06
pontos

01 por projeto até
03 pontos

Colaborador em Projeto Artístico, Cultural, de Extensão ou de
Pesquisa financiado através de editais públicos

01 por projeto até 04
pontos

0,5 por projeto até
02 pontos

Obs.: o candidato deve obrigatoriamente preencher o anexo III – Tabela de Pontuação para julgamento de títulos
e do curriculum, que será conferida pela Comissão de Seleção.
Divulgação do Resultado: 28 de novembro (4ª feira), a partir das 16h, no quadro de avisos da Coordenação do
PPGAV e nos endereços https://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
2.5 – Pedido de Reconsideração: O resultado de cada uma das etapas do concurso caberá pedido de
reconsideração, de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado para a Comissão de Seleção, no prazo
de até 03 (três) dias úteis de sua divulgação. No período será facultada vista das provas e acesso aos seus
respectivos espelhos de correção.
3 - DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS DO CONCURSO AO
MESTRADO

DATA

HORÁRIO

Inscrições

12 de agosto a 30 de setembro de 2019

14h às 18h

Homologação das Inscrições

07 de outubro de 2019

A partir das 14h

Pedido de Reconsideração

08 a 10 de outubro de 2019

14h às 18h

Divulgação do Resultado da
Reconsideração

14 de outubro de 2019

A partir das 14h

1ª Etapa - Prova de Conhecimento

31 de outubro de 2019
(5ª feira)

14h às 18h

Divulgação do Resultado

07 de novembro de 2019
(5ª feira)

A partir das 14h

Pedido de Reconsideração

08, 11 e 12 novembro de 2019 (6ª, 2ª e
3ª feira)

14h às 18h

2ª - Avaliação do Projeto de Pesquisa

13 a 18 de novembro de 2019

08h às 12h e
das 14h às 17h

Divulgação do Resultado

19 de novembro de 2019
(3ª feira)

A partir das 16h

Pedido de Reconsideração

20 a 22 de novembro de 2019 (4ª, 5ª e
6ª)

14h às 18h

3ª - Análise do Curriculum Lattes

25 a 27 de novembro de 2019

08h às 12h e
das 14h às 18h

Divulgação do Resultado

28 de novembro de 2019
(5ª feira)

A partir das 16h

Pedido de Reconsideração

29 de ovembro, 02 e 03 de dezembro de

14h às 18h
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ETAPAS DO CONCURSO AO
MESTRADO

DATA

HORÁRIO

2019
(6ª, 2ª e 3ª feira)
Resultado Final do Concurso

04 de dezembro de 2019
(4ª feira)

14h

Pedido de Reconsideração

05 a 17 de dezembro de 2019

14h às 18h

Matrícula

Março de 2020 conforme Calendário
SIG@ Pós/PROPESQ

-

Início das aulas

Março de 2020 - Definido pelo curso
após matrícula

-

Disposições gerais para a participação do candidato no Processo Seletivo
 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas trinta minutos antes do horário fixado para
seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identificação original
apresentado no ato da inscrição. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato (fotografia e assinatura).
 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas, após o horário fixado para o seu
início.
 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
 Não será admitida consulta a livros nem a dicionários ou qualquer outro tipo de material e equipamento,
durante a realização das provas.
 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do
afastamento do candidato da sala.
 Será excluído e, consequentemente, eliminado do processo seletivo o candidato que: apresentar-se após o
horário estabelecido; não comparecer no dia de realização das provas, seja qual for o motivo alegado; que for
surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de telefones móveis, livros, notas,
impressos ou eletrônicos; lançar mão de meios ilícitos para realização das provas; perturbar de qualquer
modo a ordem dos trabalhos; deixar de cumprir quaisquer das exigências deste edital.
4 - DO CÁLCULO DA NOTA FINAL DOS CANDIDATOS
A Nota Final dos Candidatos será a média ponderada das notas por eles obtidas em cada uma das Etapas que
constituem o Processo Seletivo, utilizando a fórmula seguinte:

4,5a + 4,5b + c
---------------------------------- = N
10

Especificações:
a = nota da prova de conhecimento;
b = nota do projeto de pesquisa;
c = nota do curriculum*;
N = nota final do candidato

*O valor de c é calculado de acordo com a fórmula abaixo:
10x
c = ---------y

Especificações:
c = nota do curriculum
x= pontuação total do curriculum do candidato
y = maior pontuação total de currículo obtida na linha de pesquisa
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5 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Os candidatos aprovados para o Mestrado serão classificados, de acordo com a Nota Final obtida de acordo com
o exposto no item 5 deste Edital. Na hipótese de mais de um candidato obter notas idênticas na Nota Final, serão
utilizados os critérios de desempate abaixo listados, pela ordem:
a) maior nota na Prova de Conhecimento;
b) maior nota no Projeto de Pesquisa;
c) maior nota no Curriculum Lattes.
6 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
6.1 - O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no 20 de dezembro de 2019 na Secretaria do
PPGAV/UFPE e nos endereços eletrônicos http://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav e será
publicado no Boletim Oficial da UFPE.
6.2 - O provimento das vagas observará a ordem de classificação dos candidatos aprovados. Candidatos
aprovados, mas não classificados, podem ser posteriormente convocados, caso não haja preenchimento das vagas,
após o encerramento da matrícula dos candidatos classificados.
6.3 – Os candidatos aprovados serão, posteriormente, vinculados a uma das duas Linhas de Pesquisa do PPGAV
de acordo com os projetos de pesquisa, e homologação na primeira reunião do colegiado do curso, após a
publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.
7 - DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
O Programa tem uma área de concentração intitulada: Artes Visuais e seus Processos Educacionais, Culturais e
Criativos.
Esta área de concentração do PPGAV UFPB/UFPE, vincula-se aos campos educativos, artísticos, históricos,
críticos e teóricos, englobando pesquisas sobre a relação das Artes Visuais com: tecnologias, relações
transdisciplinares, formação inicial e continuada de profissionais; processos criativos; curadorias e expografias.
Estão vinculadas a esta área de concentração três Linhas de Pesquisa:
I - Processos Educacionais em Artes Visuais: objetiva investigar aspectos relativos à Educação em Artes
Visuais com ênfase no Nordeste brasileiro em diálogo com contextos nacionais e internacionais. A linha de
pesquisa volta-se para os fundamentos teóricos, históricos, metodológicos e artísticos dos processos educativos
em Artes Visuais, entendendo a educação em sua concepção mais ampla que envolve diferentes situações
educativas para além da instituição escolar. Contempla investigações em espaços formais, não-formais e
informais de ensino/aprendizagem. Objetiva refletir sobre os processos e percursos de formação docente, artística
e criativa dos profissionais que atuam nos espaços educativos em Artes Visuais, possibilitando também
aprofundar os conhecimentos acerca dos processos e percursos de aprendizagens significativas e inclusivas de
crianças, adolescentes, jovens e adultos. Intenciona investigar as práticas artísticas e criativas dos docentes e da
docência e as memórias relativas ao campo.
II - Processos Teóricos e Históricos em Artes Visuais: objetiva investigar aspectos relativos às teorias e histórias
e suas múltiplas relações com as Artes Visuais com ênfase no Nordeste brasileiro em diálogo com contextos
nacionais e internacionais. Dedica-se a incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico em/sobre/com as
Artes Visuais frente às mudanças nos modos de conhecer e se relacionar com as imagens nos tempos históricos e,
particularmente, com as influências culturais da contemporaneidade.
III - Processos Criativos em Artes Visuais: objetiva investigar aspectos relativos à criação em Artes Visuais,
com ênfase no Nordeste brasileiro em diálogo com contextos nacionais e internacionais. A linha de pesquisa visa
englobar investigações sobre o pensamento artístico, criador e estético. As pesquisas vinculadas a esta linha
visam considerar os processos inter e transdisciplinares em Artes Visuais, considerando o emprego de meios
tecnológicos e digitais em processos híbridos, envolvendo ampla gama de possibilidades, desde os procedimentos
em suportes tradicionais aos campos expandidos.
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8 - DO NÚMERO DE VAGAS
O PPGAV UFPB oferece 24 (vinte e quatro) vagas para o Curso de Mestrado em Artes Visuais na UFPB,
distribuídas entre as 02 (duas) linhas de pesquisa: Linha 01 – História, Teoria e Processos de Criação em Artes
Visuais e Linha 02 – Ensino das Artes Visuais no Brasil, considerando a área de concentração Ensino das Artes
Visuais, nos termos da Resolução que regulamenta o Programa.
8.1 Para o Programa, não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção.
8.2 Do total de vagas oferecidas, 20% serão destinadas a candidatos autodeclarados ou oriundos da população
negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência, o que corresponde a 06
(seis) vagas do mestrado em Artes Visuais na UFPE.
8.3 Para concorrer às vagas mencionadas no item 8.2, os(as) candidatos(as) deverão preencher um dos
formulários de autodeclaração constantes do ANEXO IV deste Edital. Os candidatos que não preencherem um
dos formulários de autodeclaração serão considerados inscritos para as vagas de ampla concorrência.
8.4 O(a) candidato(a) cujo perfil permite mais do que uma opção para as vagas mencionadas no item 8.2 deverão
eleger apenas uma das modalidades (autodeclarado negro, indígena, pessoa com deficiência ou pertencente a
povos e comunidades tradicionais), sendo automaticamente excluído das demais. Não será permitida a alteração
desta opção no decorrer do processo.
8.5 Os(As) candidatos(as) inscritos para as vagas mencionadas no item 8.2 necessitam realizar todo o processo
seletivo e serem aprovados de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.
8.6 Os(As) candidatos(as) autodeclarados negros, indígenas, com deficiência ou pertencentes a povos e
comunidades tradicionais concorrerão entre si às vagas estabelecidas no item 8.2 deste Edital.
8.7 Do total de vagas oferecidas, duas vagas serão destinadas a candidatos servidores da UFPE.
8.8 Caso as vagas mencionadas nos itens 8.2 e 8.7 não sejam ocupadas, serão remanejadas para candidatos(as) da
ampla concorrência, a critério do colegiado do PPGAV UFPB/UFPE, considerando-se a ordem de classificação
no processo seletivo.
9 - DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS
9.1 - Para efetivar sua condição de aluno regular no Curso de Mestrado, o candidato selecionado, nos termos
deste Edital, deverá se matricular em 2020 conforme o calendário estabelecido do SIG@PÓS/PROPESQ.
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 Verificada, a qualquer tempo, a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas, proceder-se-á a
eliminação do candidato da seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
 O PPGAV se exime das despesas dos candidatos em quaisquer etapas da Seleção.
 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a esta seleção nos murais da Secretaria do PPGAV UFPE/UFPB e/ou nos sítios
https://www.ufpe.br/ppgav e http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para a seleção contidas nos comunicados e neste
edital.
 Será garantida a não identificação dos candidatos na prova de conhecimento.
 É consagrada a nota 7 (sete) como nota mínima para aprovação nas etapas de caráter eliminatório.
 Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos até 60 (sessenta) dias após a divulgação
do Resultado Final ou os documentos serão descartados.
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGAV.
 Os candidatos poderão obter mais informações e esclarecimentos sobre a Seleção e sobre a divulgação dos
resultados, na Secretaria do PPGAV, localizada no Centro de Artes e Comunicação (CAC), Campus
Universitário, Recife ou por meio do telefone (0XX81) 21268755 ou por meio da internet, no endereço
eletrônico: ppgav.ufpe@gmail.com ou artescchla@gmail.com ou nas páginas http://www.ufpe.br/ppgav ou
http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Maria das Vitorias Negreiros do Amaral
Coordenadora do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais UFPE/UFPB
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ANEXO I
Passos para emissão do Boleto Bancário para pagamento de inscrição – GRU no Mestrado em Artes Visuais
(PPGAV) Seleção 2018
Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (não haverá devolução da taxa, em hipótese alguma),
mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), poderá ser encontrada no site www.tesouro.fazenda.gov.br ou
acessada via www.ufpe.br
Passos para a emissão do Boleto Bancário:
1. Acessar o endereço: www.stn.fazenda.gov.br
2. Clicar no lado direito da tela em “Guia de Recolhimento da União - GRU”
4. Clicar no lado direito superior da tela “Impressão de GRU >”
Preenchimento dos campos (barras amarelas) – emissão boleto bancário:
UNIDADE GESTORA
CÓDIGO: 153098
GESTÃO: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28832-2
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 15309830330075
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO
Não é necessário informar.
CONTRIBUINTE (DEPOSITANTE)
CPF do candidato
Nome do candidato
Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)
CLICAR EM EMITIR GRU
Em seguida imprimir o Boleto Bancário e pagar em qualquer Agência do Banco do Brasil
Apresentar a Guia original e uma cópia do pagamento da GRU no ato da Inscrição.
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ANEXO II
Formulário de Inscrição Seleção Mestrado 2020
1. Dados pessoais
Nome Completo: ______________________________________________
Sexo: ( ) M ( ) F - Data nascimento:_____/______/_______
Naturalidade: _____________ Nacionalidade: _______________________
Filiação:
Raça: ___________________ Cor:________________________________
Pai: ____________________________________________________________
Mãe: ____________________________________________________________
RG:_____________ Emissor: _________ Data emissão: _______________
Título: ____________________ Seção: ___________ Zona: ____________
CPF: _______________ Reservista:_____________ Emissão:___________
Passaporte: _________________________ País emissor: _____________
2. Endereço Residencial
Rua/Av.: ____________________________________________________________
Bairro: _____________________Cidade: _______________ UF: ________
CEP: ________________Fone ( )_____________
e-mail: ____________________________________
3. Informações acadêmicas:
Graduação:__________________________________________________
Instituição: ____________________________________Ano: ___________
4. Opção de língua estrangeira:
Língua Indicada: ( ) Inglês ( ) Francês ( ) Espanhol
5. Informações complementares:
O candidato exerce alguma atividade profissional? ( ) sim ( ) não
Função: ____________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________
Recife, ____/____/____.
___________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO III
Tabela de Pontuação para julgamento
de títulos e do Curriculum Lattes

1. Julgamento dos Títulos e do Curriculum Lattes: esta prova tem peso:
Grupo 1: Títulos Acadêmicos: peso 4 (quatro)
Grupo 2: Atividades de docência e experiência profissional: peso 3 (três)
Grupo 3: Atividades Científicas, Artísticas e Culturais, de Extensão: peso 3 (três)

2. Cálculo da Pontuação:

Pontuação no julgamento dos títulos e curriculum lattes =
Pontuação Grupo 1: Títulos Acadêmicos x 4 +
Pontuação Grupo 2: Atividades de docência e experiência profissional x 3 +
Pontuação Grupo 3: Atividades Científicas, Artísticas e Culturais, de Extensão x 3 /100

Em concursos com mais de um candidato habilitado para a prova de títulos o que obtiver maior nota terá
sua nota ajustada para 10,0 (dez vírgula zero). A nota final dos demais candidatos será obtida por regra de
três simples, considerando-se como referência a maior nota obtida na prova de títulos.

GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS (Peso 4) (Pontuação máxima 100 pontos)
Será considerado, para fins de pontuação, apenas um dos títulos abaixo:
TÍTULOS ACADÊMICOS
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso

Área
correlata

Certificado de Curso de Pós-graduação lato-sensu, com carga
horária mínima de 360 horas ou declaração de conclusão do
curso.

100

80

Curso de Graduação concluído

60

40

Pontos
conferidos

TOTAL
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GRUPO 2: ATIVIDADES DE DOCÊNCIA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (Peso 3) (pontuação máxima
100 pontos)
ATIVIDADES DE DOCÊNCIA
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso

Área correlata

40+
2 pontos por
semestre

20+
2 pontos por
semestre

30+1/
semestre

15+1/
semestre

Atividade de ensino em curso de pós- 02 por
graduação Lato Sensu ou de capacitação componente
curricular
ministrado
(mínimo de
30h-aula)

01 por
componente
curricular
ministrado
(mínimo de
30h-aula)

Orientação de monografia ou trabalho
final de curso de graduação (100% da
pontuação); em andamento (50% da
pontuação)

06 por
monografia ou
trabalho até 02
pontos

Exercício do Magistério
Superior – Graduação

no

Ensino

Exercício do Magistério na Educação
Básica

12 por
monografia ou
trabalho até 03
pontos

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

Orientação de Projeto Institucional de 01 até 10 pontos 0,5 até 05
Iniciação Científica, Iniciação à Docência,
pontos
Extensão, Estágio (por projeto orientado)
Orientação de aluno bolsista de monitoria, 01 por bolsistacom reconhecimento institucional
ano até 04
pontos
Participação como membro titular de
banca examinadora de monografia de
especialização, ou monografia ou trabalho
de final de curso de graduação

0,5 por bolsistaano até 02
pontos

0,2 por
0,1 por
monografia ou
monografia ou
trabalho final de trabalho
curso

Participação, como aluno de graduação, 0,4 por semestre 0,2 por semestre
em Programa Institucional de Iniciação
Científica, Iniciação à Docência, Extensão
ou Monitoria
TOTAL

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (073 ESPECIAL): 01 – 38

02 DE AGOSTO DE 2019.

14

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área
concurso

Área correlata

05 por cada 12
meses
de
exercício até
30 pontos

2,5 por cada 12
meses de
exercício até 15
pontos

Exercício de cargo administrativo (direção, 02 por cada 12
chefia,
coordenação),
supervisão
e meses
de
orientação pedagógicas
exercício até
06 pontos

01 por cada 12
meses de
exercício até 03
pontos

Exercício de cargo administrativo (vice- 01 por cada 12
direção, vice-chefia, vice-coordenação, meses
de
secretaria)
exercício até
06 pontos

0,5 por cada 12
meses de
exercício até 03
pontos

Consultorias a órgãos especializados de
gestão científica, tecnológica ou cultural ou
consultorias técnicas prestadas a órgãos
públicos e privados

02
por
consultoria
prestada até 06
pontos

01 por
consultoria
prestada até 03
pontos

Prêmios por atividades profissionais

05 por prêmio

2,5 por prêmio

Exercício de atividade profissional

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

TOTAL

GRUPO 3: ATIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DE EXTENSÃO: (Peso 3)
(Pontuação máxima 100 pontos)
ATIVIDADES CIENTÍFICAS
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso Área correlata

Publicação de livro sobre assunto de 08 por livro
interesse científico, tecnológico, artístico
ou literário com registro no ISBN

04 por livro

Organização de livro sobre assunto de 04 por livro
interesse científico, tecnológico, artístico
ou literário

02 por livro

Co-organização de livro sobre assunto de 02 por livro
interesse científico, tecnológico, artístico
ou literário

01 por livro

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

Capítulo de livro sobre assunto de interesse 0,3 por capítulo 0,2 por capítulo
científico, tecnológico, artístico ou literário
com corpo editorial
Tradução de livro especializado

04 por livro

Artigo completo publicado em periódico, 04 por artigo
com corpo editorial

02 por livro
02 por artigo
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ATIVIDADES CIENTÍFICAS
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso Área correlata

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

Trabalho científico apresentado em 03 por trabalho 1,5 por trabalho
congresso e publicado na íntegra em anais
Trabalho científico apresentado em 02 por trabalho 01 por trabalho
congresso com resumo publicado em
revista ou anais
Participação em eventos científicos

02 por
participação

01 por
participação

Coordenação de evento regional ou local

04 por evento

02 por evento

Artigos especializados
imprensa

publicados

na 0,5 por artigo
até 04 pontos

Trabalhos técnicos especializados

Até 02 pontos
por trabalho

0,25 por artigo
até 02 pontos
Até 01 ponto
por trabalho

Manuais didáticos e outros instrumentos 02 por trabalho 01 ponto por
didáticos publicados em mídia impressa ou até 06 pontos
trabalho até 03
eletrônica
pontos
Prêmios e láureas por atividades científicas 05 por prêmio

2,5 por prêmio

TOTAL

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS, DE EXTENSÃO
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso

Área correlata

Premiação internacional de obras e/ou
atividades artísticas ou culturais e de
extensão

10

05

Premiação nacional de obras e/ou
atividades artísticas ou culturais e de
extensão

05

2,5

Premiação regional de obras e/ou
atividades artísticas ou culturais e de
extensão

2,5

1,25

Autoria de obra artística apresentada em
evento público internacional

10

05

Autoria de obra artística apresentada em
evento público nacional

05

2,5

Autoria de obra artística apresentada em
evento público regional

2,5

1,25

Autoria de obra artística gravada em CD
ou DVD

05

2,5
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ATIVIDADES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS, DE EXTENSÃO
(Pontuação máxima 100 pontos)

Área concurso

Área correlata

Participação em eventos artístico-culturais
e de extensão como conferencista e/ou
artista convidado

03

1,5

Trabalhos
técnicos
e
especializados em cinema

05

2,5

Participação como encenador, dramaturgo,
dramaturgista, produtor, ator, dançarino,
coreógrafo,
cenógrafo,
iluminador,
figurinista ou maquiador, em obras e
produções
artísticas
amadoras
ou
profissionais de reconhecido mérito

06 por
participação
(nãocumulativa)

03 por
participação
(nãocumulativa)

Participação como artista
exposições individuais

visual

em

08 por
participação

04 por
participação

Participação como artista
exposições coletivas

visual

em

01 por
participação

0,5 por
participação

04 por
curadoria

02 por
curadoria

Design de exposições artísticas

02 por projeto

01 por projeto

Coordenador de Projeto Artístico,
Cultural, de Extensão ou de Pesquisa
financiado através de editais públicos

02 por projeto
até 06 pontos

01 por projeto
até 03 pontos

Colaborador em Projeto Artístico,
Cultural, de Extensão ou de Pesquisa
financiado através de editais públicos

01 por projeto
até 04 pontos

0,5 por projeto
até 02 pontos

artísticos

Curadoria de exposições artísticas ou
eventos literários

Quantidade de
documentos

Pontos
conferidos

TOTAL

MAPA FINAL DO JULGAMENTO DOS TÍTULOS
E DO CURRICULUM VITAE
Grupo 1: Títulos Acadêmicos
Grupo 2: Atividades
Experiência Profissional

de

Pontuação
conferida

Pontuação final

Peso 4 X Pontuação
Docência

e Peso 3 X Pontuação

Grupo 3: Atividades, Científicas, Artísticas e Peso 3 X Pontuação
Culturais, de Extensão
TOTAL

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (073 ESPECIAL): 01 – 38

02 DE AGOSTO DE 2019.

17

ANEXO IV
FORMULÁRIOS DE AUTODECLARAÇÃO
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA SELEÇÃO DO
MESTRADO EM ARTES VISUAIS DA UFPE/2020.
Eu,.........................................................................................................................,RG................................
e
CPF.............................., declaro, para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL __/20__ do Programa
de Pós-Graduação em ________________________________, que estou apto(a) a concorrer à vaga destinada à
pessoa com deficiência na Universidade Federal da Pernambuco e que esta declaração está em conformidade com
o Art 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015). Estou ciente de
que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.
Data:
Assinatura:________________________________

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA PARA SELEÇÃO DO
MESTRADO
EM
ARTES
VISUAIS
DA
UFPE/2020.
Eu,.......................................................................................................................,RG...................................
e
CPF...............................,declaro meu pertencimento ao povo indígena para o fim específico de atender ao item
___ do EDITAL __/20__ do Programa de Pós-Graduação em _______________________. Estou ciente de que,
se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.
Data:
Assinatura:________________________________
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE NEGRA OU AFRO DESCENDENTE PARA
SELEÇÃO
DO
MESTRADO
EM
ARTES
VISUAIS
DA
UFPE/2020.
Eu,.........................................................................................................................,RG...................................
e
CPF......................................declaro, para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL __/20__ do
Programa de Pós-Graduação em __________________, que estou apto(a) a concorrer à vaga destinada aos
candidatos autodeclarados negros ou afro descendentes. Estou ciente de que, se for detectada falsidade na
declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.
Data:
Assinatura:________________________________
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PERTENCENTE A POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS PARA SELEÇÃO DO MESTRADO EM ARTES VISUAIS DA UFPE/2020.
Eu,.........................................................................................................................,RG...................................
e
CPF.........................................,
declaro
meu
pertencimento
ao
povo/comunidade
...................................................................., para o fim específico de atender ao item ___ do EDITAL __/20___
do Programa de Pós-Graduação em _____________________________. Estou ciente de que, se for detectada
falsidade na declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei.
Data:
Assinatura:________________________________
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ANEXO V
Requerimento de atendimento especializado ou específico
PROCESSO SELETIVO _____
PGAV UFPE em ______________
SOCITAÇÃO: Eu,____________________________________________________________, telefone para
contato__________________________, candidato(a) ao Processo Seletivo 2020 do Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais, Curso de Mestrado em Artes Visuais da UFPE, informo que tenho Necessidade Educativa
Especial e solicito as providências necessárias para realização das provas, conforme discriminado abaixo:
1. Deficiência/necessidade: _________________________________________
2. Tipo de impedimento: ___________________________________________
3.
O
que
precisa
para
realizar
a
prova?
(tempo/sala
para
lactante
etc.):
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 4. Laudo médico anexo: ( ) Sim ( ) Não
_________________________,______________________________________
Local e data.
Assinatura do Candidato ___________________________________________
ATENÇÃO! A aprovação deste pedido está condicionada ao parecer emitido pela Comissão de Seleção, de
acordo com o laudo/atestado médico apresentado.
Atendimento ESPECIALIZADO: para pessoa com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física,
deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e
discalculia.
Atendimento ESPECIFÍCO: para gestante, lactante, idoso ou pessoa com outra condição específica.
A comissão de Seleção reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos complementares que atestem
a condição que motiva a solicitação de atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECIFÍCO declarado.

ANEXO VI
EDITAL DE SELEÇÃO 2018
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ARTES VISUAIS
INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
1. BARBOSA, Ana Mae e AMARAL, Vitória (Org.). Mulheres não devem ficar em silêncio: arte, design,
educação, São Paulo Cortez, 2019.
2. ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
3. Dossiê
da
revista
Cartema
Fotografia
e
Arte,
2017.
Endereço:
http://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA/issue/view/2563.
4. COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX. São Paulo: SENAC, 2005.
5. DIAS, Belidson; IRWIN, RitaL. (Orgs). Pesquisa educacional baseada em arte: A/R/Tografia. Santa
Maria: Editora da UFSM, 2013.
6. KRAUSS, Rosalind. The originality of avant-garde and other modernist myths. Cambridge: MIT Press,
1985.
7. IAVELBERG, Rosa. Arte/Educação Modernista e Pós-Modernista: fluxos na sala de aula. Porto Alegre,
2017.
8. MARTINS, R; TOURINHO, I; SOUZA, Elizeu C de. Pesquisa Noarrativa: interfaces entre histórias de
vida, arte e educação. Santa Maria: Ed. UFSM, 2017.
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CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 07/06/2019)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História torna público o presente Edital, no
Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.ufpe.br/propesq, as normas do Processo
Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2020 ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em História,
Cursos de Mestrado e Doutorado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se graduação em História ou áreas afins recomendada pelo MEC; e para o
Curso de Doutorado, Mestrado em História ou áreas afins, realizados em instituições reconhecidas pela
CAPES/MEC.
1.2 – A inscrição realizar-se-á na Secretaria da Pós-Graduação em História, situada no 10º andar do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da UFPE (Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n, Cidade Universitária, Recife – PE,
CEP 50.670-901, Telefone: (81) 2126 8292, e-mail: ppghufpe@yahoo.com.br, entre os dias 02 (dois) de
setembro de 2019 e 20 (vinte) de setembro de 2019, das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas, pessoalmente ou
através de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato.
1.3 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições e recebida pelo Programa até 05 (cinco) dias úteis após a data de encerramento das
inscrições, não se responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na entrega postal.
1.4 – A documentação exigida para a inscrição será posteriormente verificada pela Comissão de Seleção e
Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
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. As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas pela Comissão de
Seleção e Admissão, ficando o candidato impedido de participar das posteriores etapas seletivas regidas por este
edital.
1.6 – No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a Linha de Pesquisa na qual pretende concorrer a uma vaga
no Curso de Mestrado ou no Curso de Doutorado. Faz-se necessária a observância da adequação da temática do
projeto de pesquisa à proposta de estudo da Linha de Pesquisa pretendida e às subáreas para as quais há professor
disponível para orientação, conforme item 6.3. Havendo inadequação, o projeto de pesquisa será liminarmente
reprovado na etapa 3 (Análise e Defesa de Projeto de Pesquisa).
1.7 – A Prova de Idioma (etapa 1) será corrigida por instituição especializada no ensino de língua estrangeira: o
curso Britanic (Unidade Piedade), localizado à Av. Bernardo Vieira de Melo, 3456 - Piedade, Jaboatão dos
Guararapes-PE, CEP: 54410-010, Telefone: (81) 3468 3434. Para a realização da prova, os candidatos
deverão efetuar o pagamento de taxa diretamente à instituição de ensino indicada (Britanic/Piedade),
conforme orientações disponibilizadas no endereço eletrônico: www.ufpe.br/ppghistoria.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 - Para o Curso de Mestrado:
a) Ficha de inscrição preenchida na forma do Anexo I;
b) Cópias do RG, CPF, Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral, obtida através do site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) ou no cartório eleitoral;
c) 01 (uma) foto 3 x 4 recente do candidato;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no ato da efetivação da inscrição.
Ver procedimento de emissão do Boleto Bancário no Anexo II.
e) Currículo Lattes atualizado, com comprovação em páginas numeradas, encadernadas, com sumário na forma
do Anexo IV;
f) Cópia do diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Graduação em História ou em áreas
afins, reconhecido pelo MEC;
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g) Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação;
h) Projeto de dissertação em 03 (três) vias impressas, conforme especificação no item 3.1.3;
i) Cópia eletrônica em PDF (em CD-ROM ou DVD) do trabalho de conclusão do curso de Graduação (caso tenha
apresentado).
2.2 – Para o Curso de Doutorado:
a) Ficha de inscrição preenchida na forma do Anexo I;
b) Cópias do RG, CPF, Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral, obtida através do site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) ou no cartório eleitoral;
c) 01 (uma) foto 3 x 4 recente do candidato;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no ato da efetivação da inscrição.
Ver procedimento de emissão do Boleto Bancário no Anexo II.
e) Currículo Lattes atualizado, com comprovação em páginas numeradas, encadernadas, com sumário na forma
do Anexo IV;
f) Cópia do diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Mestrado em História ou em áreas
afins, reconhecido pela CAPES/MEC;
g) Cópia do histórico escolar do Curso de Mestrado;
h) Projeto de tese em 03 (três) vias, conforme especificação no item 3.2.3;
i) 01 (uma) cópia eletrônica em PDF (em CD-ROM ou DVD) da Dissertação de Mestrado e uma cópia impressa
de até 02 (dois) trabalhos publicados de maior relevância em sua carreira.
2.3 – Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de
mestrado; e Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto
estão isentos do pagamento de taxa de inscrição, conforme Res. 03/2016 do Conselho de Administração da
UFPE, fazendo-se necessária a apresentação de documento (declaração ou comprovante de matrícula atualizado
para os discentes e declaração ou contracheque para os servidores) que comprove o vínculo ativo com a UFPE.
2.4 – Também estão isentos do pagamento de taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para os
Programas Sociais do Governo Federal e integrante de família de baixa renda, com a devida comprovação, nos
termos do Decreto nº 6.135/2007, baseado na Res. 1/2015 do Conselho de Administração da UFPE. A dispensa
do pagamento da taxa de inscrição para os beneficiários dos Programas Sociais do Governo Federal poderá ser
requerida até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo VI).
2.5 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao encerramento das
inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da inscrição.
2.6 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em dois
dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.7 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação
obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo
foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A exigência
deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
2.8 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação em
História ou áreas afins, e à seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado em História ou áreas
afins. Para a realização da inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais
documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão
do curso, emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos
que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão da graduação ou do mestrado, até a data de realização da primeira matrícula.
2.9 – O candidato inscrito na seleção de Mestrado ou Doutorado não poderá mudar de Linha de Pesquisa no
decorrer do Processo Seletivo.
2.10 – O PPGH/UFPE não se responsabilizará por arquivos corrompidos ou não salvos nas mídias eletrônicas
(CD-ROM ou DVD) solicitadas no ato da inscrição, devendo o candidato certificar-se do completo salvamento
desses arquivos.
2.11 – As mídias eletrônicas (CD-ROM ou DVD) utilizadas para o salvamento de arquivos deverão vir
devidamente etiquetadas, em envelopes de papel (não serão aceitas caixas acrílicas), contendo as seguintes
informações: nome completo do candidato, nível do curso para o qual se candidata na seleção, Linha de
Pesquisa e descrição dos arquivos salvos no CD-ROM ou DVD, na forma do Anexo III.

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (073 ESPECIAL): 01 – 38

02 DE AGOSTO DE 2019.

21

3 – Exame de Seleção e Admissão
Os Exames de Seleção e Admissão para o Doutorado ou Mestrado serão realizados por Linha de Pesquisa e
procedido por Comissões de Seleção e Admissão específicas de cada uma das três Linhas de Pesquisa. As
Comissões de Seleção e Admissão de cada Linha serão designadas pelo Colegiado do Programa e deverão ser
compostas, por no mínimo, 02 (dois) professores.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas do Concurso
Datas
Inscrições
02 a 20/09/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Homologação das Inscrições
27/09/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal da Homologação das Inscrições
30/09 e 01, 02/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Etapa 1 – Prova de Idioma
04/10/2019 – 14h às 17h
Resultado
11/10/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal da Etapa 1
14, 15 e 16/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Etapa 2 – Prova de Conhecimento Escrita
18/10/2019 – 14h às 18h
Resultado
25/10/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal da Etapa 2
29, 30 e 31/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Etapa 3 – Análise e Defesa de Projeto de Pesquisa
04, 05, 06 e 07/11/2019 - 8h às 12h e 14h às 17h
Resultado
08/11/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal da Etapa 3
11, 12 e 13/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Etapa 4 – Análise do Currículo Lattes
18 e 19/11/2019 – 8h às 12h e 14h às 17h
Resultado
20/11/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal da Etapa 4
21, 22 e 25/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Resultado final
26/11/2019, a partir das 17h
Prazo Recursal Final
27, 28 e 29/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
Matrícula
2020.1, conforme Matrículas no SIG@PÓS/PROPESQ
Início das Aulas
2020.1, conforme definido pelo PPGH/UFPE após
matrícula
3.1.1. – Etapa 1. Prova de Idioma: Eliminatória. Será exigida nota mínima 5 (cinco) para aprovação e terá
duração de 03 (três) horas. Corresponde a 10% (dez por cento) do resultado final (peso 01 [um]) e se constituirá
em texto a ser traduzido, entre as seguintes opções de idioma: Inglês, Francês e Espanhol.
3.1.1.1 – São critérios para avaliação da prova de idioma: a) demonstração de capacidade de compreensão do
texto; b) demonstração de capacidade de tradução de texto do idioma estrangeiro para o português.
Demonstração de capacidade de compreensão do texto
Demonstração de capacidade de tradução de texto do idioma estrangeiro para o
português

50%
50%

3.1.1.2 – O candidato estrangeiro deverá realizar prova em língua diferente do seu idioma nativo.
3.1.1.3 – Na prova de idioma será permitida, exclusivamente, a utilização de dicionários do idioma escolhido
pelo candidato (Inglês/Inglês, Francês/Francês, Espanhol/Espanhol). As respostas deverão ser grafadas em papel
almaço disponibilizado pelo PPGH/UFPE, com caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Respostas a lápis
não serão aceitas. O candidato não poderá, em nenhuma hipótese, assinar sua prova ou utilizar qualquer recurso
que permita sua identificação.
3.1.1.4 – A Prova de Idioma será corrigida pelo curso Britanic/Piedade (telefone: (81) 3468.3434). O
PPGH/UFPE exime-se de qualquer responsabilidade relativa a pagamento, devendo toda interlocução sobre tal
fim ser feita diretamente entre o candidato e a instituição de ensino de língua estrangeira, conforme previsto no
item 1.7. Caberá ao Britanic/Piedade informar exclusivamente ao PPGH/UFPE o resultado da Prova de Idioma,
cabendo ao PPGH/UFPE tão somente a divulgação do resultado.
3.1.1.5 – A prova de idioma poderá ser dispensada mediante apresentação de certificados internacionais de
proficiência em língua estrangeira, tais como TOEFL, IELTS, Cambridge Exam para a língua inglesa, DALF
para a língua francesa e DELE para a língua espanhola, de acordo com as seguintes exigências:
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INGLÊS
FRANCÊS
ESPANHOL
(nível mínimo)
(nível mínimo)
(nível mínimo)
TOEFL TOEFL
Cambridge
IBT
ITP
IELTS
Exam
DALF
DELE
79
550
6,5
CAE
C1
C1
3.1.1.6 – O candidato que apresentar certificado de proficiência em língua estrangeira de acordo com as
especificações constantes no item 3.1.1.5 receberá nota 10,0 (dez) na prova de idioma.
3.1.2 – Etapa 2. Prova de Conhecimento Escrita: Eliminatória. Será exigida nota mínima 07 (sete) para
aprovação e terá duração de 04 (quatro) horas. Corresponde a 40% (quarenta por cento) do resultado final (peso
04 [quatro]).
3.1.2.1– A prova versará sobre temas contemplados nas bibliografias indicadas pelas Linhas de Pesquisa no
Anexo V.
3.1.2.2 – É vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação
(aparelhos de telefone celular ou outros quaisquer) durante a prova. As respostas deverão ser grafadas em papel
almaço disponibilizado pelo PPGH/UFPE, com caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Respostas a lápis
não serão aceitas. O candidato não poderá, em nenhuma hipótese, assinar sua prova ou utilizar qualquer recurso
que permita sua identificação.
3.1.2.3 – São critérios para a avaliação da prova escrita de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da
linguagem; b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados na bibliografia indicada
neste Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; e d) Pertinência, capacidade
argumentativa e articulação das respostas às questões ou temas da prova.
Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados na
bibliografia indicada neste Edital
Domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas
Pertinência, capacidade argumentativa e articulação das respostas às questões
ou temas da prova.

40%
25%
35%

3.1.3. – Etapa 3. Análise e Defesa de Projeto de Pesquisa: Eliminatória. Será exigida nota mínima 7 (sete).
Corresponde a 40% (quarenta por cento) do resultado final (peso 4 [quatro]). O candidato deverá depositar o
projeto de pesquisa no ato da inscrição, impresso em 3 (três) vias, com até 15 (quinze) páginas. O projeto deverá
conter: tema, justificativa, crítica historiográfica, objetivo, metodologia e referências bibliográficas, conforme as
normas da ABNT (papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte 12; entre
linhas 1,5 cm; demais formatações são livres). Os critérios para análise do projeto são: a) pertinência da
bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização, demonstrando conhecimento acerca da
historiografia e vinculação à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato; b) fundamentação teórico-metodológica
dos tópicos envolvidos; c) redação clara e consistente que demonstre a capacidade do uso do vernáculo; d)
viabilidade de execução do projeto no prazo de 24 (vinte e quatro) meses; e) clareza e objetividade da
apresentação oral pública que deverá ser coerente com o texto do projeto.
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização,
demonstrando conhecimento acerca da historiografia e vinculação à Linha de
Pesquisa escolhida pelo candidato
Fundamentação teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Viabilidade de execução do projeto no prazo de 24 (vinte e quatro) meses
Clareza e objetividade da apresentação oral pública que deverá ser coerente com
o texto do projeto

20%

20%
30%
30%

3.1.3.1 – A defesa do projeto de pesquisa será pública. Constará de exposição do projeto de pesquisa em até 10
(dez) minutos, seguida da arguição por parte da Comissão Examinadora instituída pela Comissão de Seleção, em
até 10 (dez) minutos. Após a arguição dos examinadores o candidato terá até 10 (dez) minutos para responder às
questões apontadas.
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3.1.3.2 – A defesa do projeto de pesquisa será avaliada por Comissão Examinadora formada por, no mínimo, 02
(dois) professores membros da Comissão de Seleção de Mestrado ou de Doutorado da Linha de Pesquisa para a
qual o(a) candidato(a) se inscreveu.
3.1.3.3 – As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da Etapa 3 (Defesa do Pré-projeto), a
presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
3.1.4 – Etapa 4. Análise do Currículo Lattes. A análise do Currículo Lattes, que é classificatória, corresponde a
10% (dez por cento) do resultado final (peso 01 [um]). Será atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10
(dez). A análise do Currículo Lattes será feita de acordo com a seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (Peso 7,0)
Pont. Curso
1,0 Especialização
Graduação (Média Geral do Histórico Escolar: pontuação distribuída conforme tabela a seguir)
6,0
6,0 pontos 5,0 pontos 4,0 pontos
3,0 pontos
2,0 pontos
1,0 pontos 0,0 pontos
10,0 a 8,1
8,0 a 7,1
7,0 a 6,6
6,5 a 6,1
6,0 a 5,6
5,5 a 5,0
4,9 a 0,0
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 1: (7,0)
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ATIVIDADE DE PESQUISA (Peso 2,0)
Pont. Atividade
0,5 Monitoria e/ou docência de ensino fundamental e médio (por semestre letivo)
Atividade de pesquisa (indicar orientação, projeto, período, envolvimento, etc.), iniciação científica e afins
1,0 (PIBIC, PIBID, etc.).
1,0 Trabalho de conclusão de curso (Monografia ou TCC)
0,5 Atividade em projeto de extensão reconhecidos pelas Pró-Reitorias de Extensão (por semestre letivo)
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 2: (2,0)
3 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 1,0)
Pont. Trabalho produzido
0,5 Publicação de trabalhos completos e de resumos expandidos em anais, em periódicos (com ISSN), em livro
(com ISBN); apresentação de trabalho escrito e/ou oral em evento
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 3: (1,0)
3.1.5 – A nota final será calculada com a seguinte fórmula:
(Nota Etapa 1 x 0,1) + (Nota Etapa 2 x 0,4) + (Nota Etapa 3 x 0,4) + (Nota Etapa 4 x 0,1) = Nota Final
3.2 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas do Concurso
Inscrições
Homologação das Inscrições
Prazo Recursal da Homologação das Inscrições
Etapa 1 – Prova de Idioma
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 1
Etapa 2 – Prova de Conhecimento Escrita
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 2
Etapa 3 – Análise e Defesa de Projeto de Pesquisa
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 3
Etapa 4 – Análise do Currículo Lattes
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 4
Resultado final

Datas
02 a 20/09/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
27/09/2019, a partir das 17h
30/09 e 01, 02/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
04/10/2019 – 14h às 17h
11/10/2019, a partir das 17h
14, 15 e 16/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
18/10/2019 – 14h às 18h
25/10/2019, a partir das 17h
29, 30 e 31/10/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
04, 05, 06 e 07/11/2019 - 8h às 12h e 14h às 17h
08/11/2019, a partir das 17h
11, 12 e 13/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
18 e 19/11/2019 – 8h às 12h e 14h às 17h
20/11/2019, a partir das 17h
21, 22 e 25/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
26/11/2019, a partir das 17h
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Etapas do Concurso
Prazo Recursal Final
Matrícula
Início das Aulas

Datas
27, 28 e 29/11/2019 – 8h às 11h e 14h às 16h
2020.1, conforme Matrículas no SIG@PÓS/PROPESQ
2020.1, conforme definido pelo PPGH/UFPE após
matrícula

3.2.1. – Etapa 1. Prova de Idioma: Eliminatória. Será exigida nota mínima 6 (seis) para aprovação e terá duração
de 03 (três) horas. Corresponde a 10% (dez por cento) do resultado final (peso 01 [um]) e se constituirá em texto
a ser traduzido, entre as seguintes opções de idioma: Inglês, Francês e Espanhol.
3.2.1.1 – São critérios para avaliação da prova de idioma: a) demonstração de capacidade de compreensão do
texto; b) demonstração de capacidade de tradução de texto do idioma estrangeiro para o português.
Demonstração de capacidade de compreensão do texto
Demonstração de capacidade de tradução de texto do idioma estrangeiro para o
português

50%
50%

3.2.1.2 – O candidato estrangeiro deverá realizar prova em língua diferente do seu idioma nativo.
3.2.1.3 – Na prova de idioma será permitida, exclusivamente, a utilização de dicionários do idioma escolhido
pelo candidato (Inglês/Inglês, Francês/Francês, Espanhol/Espanhol). As respostas deverão ser grafadas em papel
almaço disponibilizado pelo PPGH/UFPE, com caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Respostas a lápis
não serão aceitas. O candidato não poderá, em nenhuma hipótese, assinar sua prova ou utilizar qualquer recurso
que permita sua identificação.
3.2.1.4 – A Prova de Idioma será corrigida pelo curso Britanic/Piedade, (telefone: (81) 3468.3434). O
PPGH/UFPE exime-se de qualquer responsabilidade relativa a pagamento, devendo toda interlocução sobre tal
fim ser feita diretamente entre o candidato e a instituição de ensino de língua estrangeira, conforme previsto no
item 1.7. Caberá ao Britanic/Piedade informar exclusivamente ao PPGH/UFPE o resultado da Prova de Idioma,
enquanto que ao PPGH/UFPE caberá a divulgação do resultado.
3.2.1.5– A prova de idioma poderá ser dispensada mediante apresentação de certificados internacionais de
proficiência em língua estrangeira, tais como TOEFL, IELTS, Cambridge Exam para a língua inglesa, DALF
para a língua francesa e DELE para a língua espanhola, de acordo com as seguintes exigências:
INGLÊS
FRANCÊS
ESPANHOL
(nível mínimo)
(nível mínimo)
(nível mínimo)
TOEFL TOEFL
Cambridge
IBT
ITP
IELTS
Exam
DALF
DELE
79
550
6,5
CAE
C1
C1
3.2.1.6 – O candidato que apresentar certificado de proficiência em língua estrangeira de acordo com as
especificações constantes no item 3.2.1.5 receberá nota 10,0 (dez) na prova de idioma.
3.2.2 – Etapa 2. Prova de Conhecimento Escrita. Eliminatória. Será exigida nota mínima 7 (sete) para aprovação
e terá duração de 4 horas. Correspondendo a 30% (trinta por cento) do resultado final (peso 03 [três]).
3.2.2.1 – A Prova de Conhecimento Escrita versará sobre temas contemplados nas bibliografias indicadas no
Anexo V.
3.2.2.2 – É vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação
(aparelhos de telefone celular ou outros quaisquer) durante a prova. As respostas deverão ser grafadas em papel
almaço disponibilizado pelo PPGH/UFPE, com caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Respostas a lápis
não serão aceitas. O candidato não poderá, em nenhuma hipótese, assinar sua prova ou utilizar qualquer recurso
que permita sua identificação.
3.2.2.3 – São critérios para a avaliação da prova escrita de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da
linguagem; b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados na bibliografia indicada
neste Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; e d) Pertinência, capacidade
argumentativa e articulação das respostas às questões ou temas da prova.
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Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados na
40%
bibliografia indicada neste Edital
Domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas
25%
Pertinência, capacidade argumentativa e articulação das respostas às questões
35%
ou temas da prova.
3.2.3. – Etapa 3. Análise e Defesa de Projeto de Pesquisa: Eliminatória. Será exigida nota mínima 7 (sete).
Corresponde a 40% (quarenta por cento) do resultado final (peso 4 [quatro]). O candidato deverá depositar o
projeto de pesquisa no ato da inscrição, impresso em 3 (três) vias, com até 20 (vinte) páginas. O projeto deverá
conter: tema, justificativa, crítica historiográfica, objetivo, metodologia e referências bibliográficas, conforme as
normas da ABNT (papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte 12; entre
linhas 1,5 cm; demais formatações são livres). Os critérios para análise do projeto são: a) pertinência da
bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização, demonstrando conhecimento acerca da
historiografia e vinculação à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato; b) fundamentação teórico-metodológica
dos tópicos envolvidos; c) redação clara e consistente que demonstre a capacidade do uso do vernáculo; d)
viabilidade de execução do projeto no prazo de 48 (quarenta e oito) meses; e) clareza e objetividade da
apresentação oral pública que deverá ser coerente com o texto do projeto.
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização,
demonstrando conhecimento acerca da historiografia e vinculação à Linha de
Pesquisa escolhida pelo candidato
Fundamentação teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Viabilidade de execução do projeto no prazo de 48 (quarenta e oito) meses
Clareza e objetividade da apresentação oral pública que deverá ser coerente com
o texto do projeto

20%

20%
30%
30%

3.2.3.1 – A defesa do projeto de pesquisa será pública. Constará de exposição do projeto de pesquisa em até 10
(dez) minutos, seguida da arguição por parte da Comissão Examinadora instituída pela Comissão de Seleção, em
até 10 (dez) minutos. Após a arguição dos examinadores o candidato terá até 10 (dez) minutos para responder às
questões apontadas.
3.2.3.2 – A defesa do projeto de pesquisa será avaliada por Comissão Examinadora formada por, no mínimo, 02
(dois) professores membros da Comissão de Seleção de Mestrado ou de Doutorado da Linha de Pesquisa para a
qual o(a) candidato(a) se inscreveu.
3.2.3.3 – As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização Etapa 3 (Defesa do Pré-projeto), a presença
dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
3.2.4 – Etapa 4. Análise do Currículo Lattes. A análise do Currículo Lattes, que é classificatória, corresponde a
20% (vinte por cento) do resultado final (peso 02 [dois]). Será atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10
(dez). A análise do Currículo Lattes será feita de acordo com a seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (Peso 1,0)
Pont. Curso
1,0 Mestrado
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 1: (1,0)
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ATIVIDADE DE PESQUISA (Peso 2,0)
Pont. Atividade
Por ano de docência (excluída atividade de estágio) no ensino Fundamental e Médio (máximo 4 [quatro]
0,5
anos)
0,5 Por semestre completo de Ensino Superior (máximo 4 semestres, excluído estágio docência)
0,8 Pesquisa acadêmica financiada por órgão público de fomento (indicar orientação, projeto, período,
envolvimento, etc.).Excluída pesquisa desenvolvida para elaboração da Dissertação de mestrado.
0,5 Atividade de pesquisa em iniciação científica e afins (PIBIC, PIBID, etc.).
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 2: (2,0)
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3 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 6,0)
Pont. Trabalho produzido
1,0
Apresentação de trabalho em evento científico (máximo 4 [quatro])
2,0
Publicação de trabalhos completos ou resumos expandidos em anais (máximo 03 [três])
3,0
Publicação em periódicos com ISSN (máximo 2 [dois])
3,0
Publicação em periódicos com Qualis C (máximo 2 [dois])
4,0
Publicação em periódicos com Qualis B
6,0
Publicação em periódicos com Qualis A
6,0
Publicação de livro com ISBN
2,0
Organização de livro com ISBN (máximo 3 [três])
3,0
Capítulo de livro com ISBN (máximo 2 [dois])
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 3: (6,0)
4 - ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (Peso 1,0)
Pont. Trabalho produzido
0,5
Atividade em projeto de extensão reconhecidos pelas Pró-Reitorias de Extensão
NOTA MÁXIMA PARA O ITEM 4: (1,0)
3.2.5 – A nota final será calculada com a seguinte fórmula:
(Nota Etapa 1 x 0,1) + (Nota Etapa 2 x 0,3) + (Nota Etapa 3 x 0,4) + (Nota Etapa 4 x 0,2) = Nota Final
4 – Resultados
4.1 – O resultado final será calculado de acordo com as fórmulas expressas nos itens 3.1.5 e 3.2.5, classificados
os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
4.2 – A nota final para a aprovação, resultante do cálculo referido no item 4.1, deverá obrigatoriamente ser igual
ou superior a 7,0 (sete). A obtenção da nota mínima nas 4 (quatro) etapas seletivas não assegura a aprovação
final.
4.3 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota da Etapa 3, na nota da Etapa 2, na
nota da Etapa 4 e na nota da Etapa 1.
4.4 – A divulgação dos resultados ocorrerá em local público e será objeto de publicação no Boletim Oficial da
UFPE, no quadro de avisos da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História da UFPE e disponibilizado
no site www.ufpe.br/ppghistoria.
5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias de sua divulgação,
conforme cronograma expresso nos itens 3.1 e 3.2 deste edital. O pedido de revisão dar-se-á através de
preenchimento de requerimento, disponível na página eletrônica do PPGH/UFPE, que deverá ser entregue à
Secretaria do PPGH/UFPE para fins de protocolo. É facultado ao requerente, mediante solicitação por escrito,
fazer vistas das avaliações escritas e ter acesso aos respectivos espelhos de correção.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 – São fixadas (33) vagas para o Curso de Mestrado e (28) para o Curso de Doutorado, distribuídas nas Linhas
de Pesquisa, conforme quadro a seguir, as quais serão preenchidas por candidatos aprovados e classificados,
obedecido ao número de vagas em ambos os cursos, não sendo obrigatório o preenchimento de todas as vagas
previstas no edital. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da
matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida à ordem de classificação por Linha
de Pesquisa.
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LINHA DE PESQUISA
CULTURA E MEMÓRIA
MUNDO ATLÂNTICO
RELAÇÕES DE PODER, SOCIEDADE E
AMBIENTE

MESTRADO
08
12
13

DOUTORADO
07
12
09

6.3 – As subáreas para as quais estão sendo disponibilizadas vagas são:
 História do Brasil: História, cultura, imaginário, modernidade e
memória
 História cultural, cultura popular, cultura afrodescendente e
patrimônio cultural
 História do Brasil, História moderna e contemporânea, História de
Pernambuco, ditadura militar, história, memória e imagem.
CULTURA E MEMÓRIA
 Historiografia Geral e do Brasil, História Contemporânea e História
do Brasil republicano
 Antiguidade (mas não cristianismo primevo); usos do passado
(história e cultura material); masculinidades (história e cultura
material); estudos de sexualidade por meio da indústria cultural;
estudos de história e cultura material de período clássico grecoromano
 História Social e Política do Mundo Ibérico (sécs. XVI-XVIII)
 História da Ciência
 História da Cultura no Mundo Ibérico (sécs. XVI-XVIII)
 História das elites (Mundo Ibérico e América Portuguesa)
 História da Igreja (Mundo Ibérico e América Portuguesa, sécs.
XVI-XVIII)
 História Social do Brasil colonial
 História das Instituições no Brasil colonial
MUNDO ATLÂNTICO
 História do Brasil Holandês
 Comércio e comerciantes no Brasil colonial
 Tráfico Atlântico
 História e cultura africana e da diáspora
 História e Cultura Afro-brasileira
 Escravidão e pós-abolição no Brasil
 História Social e Política do Brasil (séc. XIX)
 História Social do Trabalho (séc. XIX)
 História das ordens religiosas no Brasil (séc. XIX)
 História Política
RELAÇÕES DE PODER,
 História Ambiental
 História Social
SOCIEDADE E AMBIENTE
6.2 – Adicionalmente ao número de vagas oferecidas, serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para servidores
ativos da UFPE (docente ou técnico), sendo 01 para o curso de Mestrado e 01 para o curso de Doutorado,
devendo o(s) servidor(es), para fazer jus à(s) vaga(s), obter(em) aprovação no processo de seleção do Programa,
conforme estabelecido pelas Câmaras de Pesquisa e de Pós-Graduação da UFPE (Resolução do CCEPE 01/2011,
aprovada em 14/02/2011).
7 – Disposições gerais
7.1 – Do local das informações, inscrições e realização das provas: as informações, as inscrições e realização do
concurso para seleção dos cursos de Mestrado e Doutorado em História se encontram no site
www.ufpe.br/ppghistoria e na secretaria do Programa de Pós-Graduação em História, no 10º andar do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas, na Cidade Universitária. Telefone (0xx81) 21268292 e 2126 8250, e-mail:
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ppghufpe@yahoo.com.br.
7.2 – Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação com
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
7.3 – As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da Etapa 3 (Defesa do Pré-projeto), a presença
dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
7.4 – Será garantida a não identificação dos candidatos nas Provas de Conhecimento Escrita e Idioma.
7.5 – Para o Mestrado é consagrada a nota 05 (cinco) como nota mínima para aprovação na Etapa 1 (Prova de
Idioma). Já para as demais Etapas eliminatórias, Etapas 2 (Prova de Conhecimento Escrita) e 3 (Análise e Defesa
de Projeto de Pesquisa), é consagrada a nota 07 (sete) como nota mínima para aprovação.
7.6 – Para o Doutorado é consagrada a nota 06 (seis) como nota mínima para aprovação na Etapa 1 (Prova de
Idioma). Já para as demais Etapas eliminatórias, Etapas 2 (Prova de Conhecimento Escrita) e 3 (Análise e Defesa
de Projeto de Pesquisa), é consagrada a nota 07 (sete) como nota mínima para aprovação.
7.7 – Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Etapa 3 se realizar em dias sucessivos, aplicandose a cada um dos grupos a regra do item 7.3.
7.8 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no quadro de avisos do Programa de PósGraduação em História da UFPE e disponível no site www.ufpe.br/ppghistoria.
7.9 – Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos em até 60 (sessenta) dias após a
divulgação do Resultado Final, sob pena de descarte para reciclagem.
7.10 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital.
7.11 – Comissões de Seleção e Admissão de cada Linha de Pesquisa decidirão os casos omissos em cada uma de
suas respectivas Linhas de Pesquisa.
Marília de Azambuja Ribeiro
Coordenador Pós-Graduação em História – UFPE
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
EXAME DE SELEÇÃO – ADMISSÃO 2020
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADES, CULTURAS E PODERES
LINHAS DE PESQUISA (ESCOLHA APENAS UMA):

COLE
SUA
FOTO
3x4
AQUI

CULTURA E MEMÓRIA ( )
RELAÇÕES DE PODER, SOCIEDADE E AMBIENTE ( )
MUNDO ATLÂNTICO ( )
CURSO: (

) MESTRADO

( ) DOUTORADO

PROVA DE IDIOMA ESTRANGEIRO:
( ) Inglês
( ) Francês
( ) Espanhol
IDENTIFICAÇÃO:
Nome:
Nome Social:
Estado Civil:
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Identidade:
Órgão Emissor:
UF:
Emissão: ___/___/___
CPF:
Certidão de Reservista:
Título de Eleitor:
Zona:
Secção:
DADOS DE NASCIMENTO:
País:
UF:
Cidade:
Data: ___/___/___
Filiação:
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Cor:
Raça:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Rua:
Nº
Apto:
Bairro:
CEP:
Cidade:
UF:
Telefone: (
)
Fax: (
)
Celular: (
)
E-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação:
Instituição:
Início: ______/______ (mês/ano)
Conclusão: _____/_____ (mês/ano)
ATUAÇÃO PROFISSIONAL:
Possui vínculo empregatício? (
) Sim
(
) Não
Em caso afirmativo, preencher as informações abaixo:
Instituição/Empresa:
Departamento:
Cargo ou função:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Portador de deficiência?
(
) Sim
(
) Não Se sim, especificar:
Possui inscrição no Cadastro Único do Governo?
( ) Sim
(
) Não
Recife, _____ de ____________________ de 2019.
_________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
BOLETO BANCÁRIO
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO

1. www.stn.fazenda.gov.br
2. No menu de Acesso Rápido clicar no ícone “Guia de Recolhimento da União - GRU”
3. Clicar, no lado superior direito da tela, em “Impressão de GRU”
4. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS COM OS DADOS ABAIXO:
UNIDADE GESTORA: 153098
GESTÃO: 15233 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 288322 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NÚMERO DE REFERÊNCIA da Pós-Graduação em História: 15309830330875
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO: Não informar
CNPJ OU CPF DO CONTRIBUINTE: preencher CPF do(a) candidato(a)
NOME DO CONTRIBUINTE / RECOLHEDOR: preencher o nome do(a) candidato(a)
VALOR PRINCIPAL: R$ 50,00
DESCONTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, MORA, JUROS, OUTROS ACRÉSCIMOS – não informar
VALOR TOTAL: R$ 50,00
SELECIONE UMA OPÇÃO DE GERAÇÃO
6. Clicar em emitir GRU.
7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
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ANEXO III
MODELO DE ETIQUETA PARA ENVELOPE DE CD-ROM OU DVD

NOME DO CANDIDATO
NÍVEL DO CURSO (MESTRADO OU DOUTORADO)
LINHA DE PESQUISA
ARQUIVOS:
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO
 DISSERTAÇÃO
__________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO IV
SUMÁRIO

1. CURRÍCULO LATTES .............................................................................................................................??
2. DIPLOMA(S) OU CERTICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO........................................................??
a. MESTRADO..................................................................................................................................??
b. ESPECIALIZAÇÃO.......................................................................................................................??
c. GRADUAÇÃO...............................................................................................................................??
3. HISTÓRICO
ESCOLAR...........................................................................................................................................??
a. MESTRADO..................................................................................................................................??
b. ESPECIALIZAÇÃO.......................................................................................................................??
c. GRADUAÇÃO..............................................................................................................................??
4. CERTIFICADOS OU
DECLARAÇÕES.......................................................................................................................??
a. MONITORIA..................................................................................................................................??
b. INICIAÇÃO CIENTÍFICA / PESQUISA FINANCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO DE
FOMENTO.......................??
c. DOCÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E
SUPERIOR..............................................................??
d. PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA............................................................................................??
e. OUTROS.........................................................................................................................................??
5. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
CIENTÍFICOS............................................................................??
6. PUBLICAÇÕES..............................................................................................................................................
........??
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ANEXO V
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA: MESTRADO
LINHA DE PESQUISA: RELAÇÕES DE PODER, SOCIEDADE E AMBIENTE
1. FRAGA, Walter. Encruzilhadas da liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
2. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
3. HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
4. MINTZ, Sidney. O poder amargo do açúcar: produtores escravizados, consumidores proletarizados.
Org. Christine Rufino Dabat. 2ª ed. revista e ampliada Recife: EDUFPE, 2010.
5. MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. A Arte de Curar nos Tempos da Colônia. 2ª ed. revista, ampliada e
atualizada. Recife: EDUFPE, 2011 (edição e-book 2017).
https://www.ufpe.br/documents/39938/950195/E-book+A+ARTE+DE+CURAR.pdf/79de256e-161d4fb1-bf4e-e802193f223a
6. MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São
Paulo: Cia das Letras, 1994.
7. PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil
escravista 1786-1888. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
8. PAXTON, Robert. A Anatomia do Fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

LINHA DE PESQUISA: CULTURA E MEMÓRIA
1. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
(Obras Escolhidas, vol. I). São Paulo: Brasiliense, 1994.
2. CERTEAU, Michel de. “A operação historiográfica”. In: A Escrita da história. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2000.
3. DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: UNESP, 2013.
4. GINZBURG, C. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Cia das Letras, 2007.
5. FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
6. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
7. HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte:
Editora Autêntica, 2013.
8. PINSKY, Carla Bassanezi (org.) Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
9. EAGLETON, Terry. Depois da teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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10. BOURDIEU. Pierre. As regras da arte. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.

LINHA DE PESQUISA: MUNDO ATLÂNTICO
1. FRAGOSO, João; GOUVÊA, M. F. (orgs.). Na trama das redes: política e negócio no império
português (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
2. GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Império (1808-1889). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009. 3 vols.
3. HÉBRARD, Jean M. e SCOTT, Rebecca J. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da
emancipação. Campinas [SP]: Ed. Unicamp, 2014.
4. OSÓRIO, Helen; XAVIER, Regina (Org.). Do tráfico ao pós-abolição: Trabalho compulsório e livre e
a luta por direitos sociais no Brasil. Porto Alegre: Editora Oikos (ebook), 2018.
5. RAMINELLI, Ronald. Nobrezas do novo mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
6. REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia
setecentista. SP: Alameda, 2011.
7. REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim. O Alufá Rufino. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
8. ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder: Uma história, séculos XVI a XVIII. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2017.
9. SOUZA, George Felix Cabral de. Tratos e Mofatras: o Grupo Mercantil do Recife Colonial, REcife,
Editora da UFPE, 2016.
10. STARLING, Heloisa M. Ser republicano no Brasil colônia: A história de uma tradição esquecida.
São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

BIBLIOGRAFIA: DOUTORADO
LINHA DE PESQUISA: RELAÇÕES DE PODER, SOCIEDADE E AMBIENTE
1. CARVALHO, José Murilo. A Construção da Ordem. A Elite Política Imperial. Rio de Janeiro, 1980.
2. CARDOSO, Ciro Flamarion. Um historiador fala de teoria e metodologia. Bauru, São Paulo: EDUSC,
2005.
3. CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
4. DABAT, Christine Rufino. Moradores de Engenho. Estudo sobre as relações de trabalho e condições de
vida dos trabalhadores rurais na zona canavieira de Pernambuco, segundo a literatura, a academia e os
próprios atores sociais. Recife, editora universitária da UFPE, 2007. 2ª. Edição revista 2012.
5. DREIFUSS, René Armand. 1964. A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe.
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Petrópolis: Vozes, 2006.
6. FONTANA, Josep. A Europa diante do espelho. Bauru: Edusc, 2005.
7. GINZBURG, Carlos. Mitos, Emblemas, Sinais, Morfologia e História: raízes de um paradigma
indiciário. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
8. GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
9. THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. 3 V. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

LINHA DE PESQUISA: CULTURA E MEMÓRIA
1. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
(Obras Escolhidas, vol. I). São Paulo: Brasiliense, 1994.
2. CERTEAU, Michel de. “A operação historiográfica”. In: A Escrita da história. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2000.
3. DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: UNESP, 2013.
4. GINZBURG, C. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Cia das Letras, 2007.
5. FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
6. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo:
WWF Martins Fontes, 2010.
7. KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo. Estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto/PUCRJ, 2014.
8. HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte:
Editora Autêntica, 2013.
9. EAGLETON, Terry. Depois da teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
10. BOURDIEU. Pierre. As regras da arte. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.

LINHA DE PESQUISA: MUNDO ATLÂNTICO
1. FRAGOSO, João; GOUVÊA, M. F. (orgs.). Na trama das redes: política e negócio no império
português (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
2. GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Império (1808-1889). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009. 3 vols.
3. HÉBRARD, Jean M. e SCOTT, Rebecca J. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da
emancipação. Campinas [SP]: Ed. Unicamp, 2014.
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4. OSÓRIO, Helen; XAVIER, Regina (Org.). Do tráfico ao pós-abolição: Trabalho compulsório e livre e
a luta por direitos sociais no Brasil. Porto Alegre: Editora Oikos (ebook), 2018.
5. RAMINELLI, Ronald. Nobrezas do novo mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
6. REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia
setecentista. SP: Alameda, 2011.
7. REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim. O Alufá Rufino. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
8. ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder: Uma história, séculos XVI a XVIII. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2017.
9. SOUZA, George Felix Cabral de. Tratos e Mofatras: o Grupo Mercantil do Recife Colonial, REcife,
Editora da UFPE, 2016.
10. STARLING, Heloisa M. Ser republicano no Brasil colônia: A história de uma tradição esquecida.
São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS INSCRITOS EM
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

Eu,
___________________________________________________________________________________________
_,
RG:
____________________,
CPF:
________________________,
residente
à
_________________________________
_______________________________________________________________________________________,
solicito ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPE dispensa do pagamento da taxa de inscrição no
processo seletivo no Curso de Mestrado/Doutorado em História pela condição de inscrito no Cadastro Único para
os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.135/2007, conforme documento comprobatório anexo.

Recife, ______ de ______________________________ de 2019.

______________________________________________________
Assinatura
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CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
Resultado Final da Seleção para a Pós-Graduação em ARQUEOLOGIA – MESTRADO E DOUTORADO da
UFPE – Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH -2019.2
De acordo com o Item 6.1 do Edital de Seleção publicado no Boletim Oficial 044 de 09/05/2019,
disponível em www.ufpe.br/PROGEP, o número de vagas para o Mestrado é fixado em 20 (vinte) e o de
Doutorado em 10 (dez), as quais serão preenchidas pelos candidatos classificados obedecendo a ordem de
classificação.
MESTRADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º

NOME
MAYANA DE CASTRO NUNES SILVA
JÔNATAS ALVES FERREIRA
ISMAEL DE FREITAS PAIVA

NOTA
7,84
7,59
7,41

DOUTORADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º

NOME
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
JÔULDES MATOS DUARTE
ELENITA HELENA RUFINO
EMÍLIA MARIA ALMEIDA ARNALDO

NOTA
7,99
7,82
7,71
7,2

Henry Socrates Lavalle Sullasi
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL
CURSO DE MESTRADO
Resultado Final da Seleção para a Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial da UFPE – Centro de
Tecnologia e Geociências - 2019.2
De acordo com o Item 6 do Edital de Seleção publicado no Boletim Oficial N° 55 de 2019,
disponível em www.ufpe.br/progepe/boletim-oficial, o número de vagas para o Mestrado é fixado em 07 (sete),
as quais serão preenchidas pelos candidatos classificados obedecendo a ordem de classificação.
MESTRADO
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR
2º LUGAR

NOME
FELIPE BUARQUE CORDEIRO DE MELO
THAYANNE SERPA DA SILVA CORADO BISPO
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CLASSIFICAÇÃO
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR

NOME
LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA
JOSÉ DANIEL DA SILVA FONSECA
LUÍS FELIPE NUNES DA CUNHA
SAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO AGUIAR
JÚLIO CÉSAR FERNANDES FONSECA

APROVADOS (ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS)
CLASSIFICAÇÃO
NOME
LARISSA MENDES HERMÓGENES ROCHA
8º LUGAR

NOTA
6,08
6,03
6,03
6,03
6,01

NOTA
6,00

Bráulio Silva Barros
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial
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