UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
SELEÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS – SEMESTRE 2022.1
Processo de seleção para alunos interessados em cursar disciplina isolada no Programa de
Pós-Graduação em Administração, no semestre 2022.1, com aulas em ambiente virtual.
REQUISITO: É compreendido como aluno(a) especial o(a) portador(a) de diploma de graduação que não
tenha vínculo com nenhum Programa de Pós-Graduação da UFPE, podendo ser aceita sua matrícula em
disciplina isolada mediante as seguintes condições, que não lhe conferem vínculo com o programa:
I - Se inscrever em disciplina com disponibilidade de vaga(s) para aluno(a) especial, conforme definição na
oferta do Programa a cada semestre letivo;
II - Ter seu requerimento homologado pela Coordenação;
III - Ser aprovado em seleção interna, conforme definido para cada disciplina, pelo(a) docente da disciplina.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
● Ficha de inscrição;
● Cópias do RG e do CPF;
● Curriculum Vitae ou Currículo Lattes (a depender da disciplina em que for se inscrever);
● Histórico escolar da maior titulação;
● Carta de intenção (a depender da disciplina em que for se inscrever);
● Certificado da maior titulação.
Inscrições exclusivamente online para o e-mail: propad@ufpe.br. O formulário de inscrição está
disponível no site: www.ufpe.br/propad. Os documentos de inscrição devem ser enviados em um único
arquivo em formato PDF, na ordem indicada acima.
⇒ Os cursos do PROPAD são presenciais. Entretanto, devido ao momento de pandemia sanitária, neste
semestre de 2022.1 as aulas serão em ambiente virtual.

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO:
ETAPAS
Divulgação
Inscrições
Homologação das inscrições
Processo Seletivo

PRAZOS
A partir de 24/01/2022
De 07 a 09/02/2022 (exclusivamente por e-mail)
Até 11/02/2022 (divulgação no site)
Do dia 16 ao dia 18/02/2022

- Dia 16/02/2022 - 09h às 12h - provas escritas e
Redação - De 16 a 18/02/22 - questionário de intenções e
entrevistas.
Serão via Google Meet (Link a ser enviado por email aos candidatos).

Avaliação escrita, questionário de intenções e
entrevista (apenas para as disciplinas que os docentes
demandarem)

Dia 21/02/2022, com divulgação no site do
PROPAD.
Dias 02, 03 e 04/02/2022 (instruções serão
enviadas por e-mail aos aprovados)
Dia 07/03/2022

Resultado da seleção
Matrícula
Início das aulas

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS NO
SEMESTRE 2022.1. AS AULAS OCORRERÃO NO FORMATO REMOTO.
Docente
Quantitativo
Disciplinas Ofertadas
Forma de avaliação
Responsável
de vagas
PGA 1102 - Tópicos Especiais em
Currículo Lattes + Histórico
Organização e Sociedade 4: Estado e
Diogo Helal
05
escolar da maior titulação +
Contextos Periféricos (30h)
Carta de intenção + Entrevista
Prova (*) de conhecimentos
(caráter eliminatório, nota
mínima 7) - peso 7;
+
PGA 1085 – Princípios de Sistema de
Aplicação de questionário para
Jairo Dornelas
05
Informação (60h)
apurar intenções - peso 1;
+
Análise do Curriculum Vitae peso 2.
PGA 1079 - Modelagem de
Processos de Negócios
PGA 1099 - Criatividade e
Governança da Inovação em Arranjos
Organizacionais Contemporâneos
PGA 1102 - Criatividade e Tecnologia

PGA 1031 - Finanças Corporativas

Denis Silveira

04

Currículo Lattes + Histórico da
maior titulação.

Fernando Paiva

03

Currículo Lattes + Redação

César Tureta

02

Joséte Florencio

03

Histórico da maior titulação
Redação (*) - peso 5;
+
Entrevista - peso 3;
+
Análise do Histórico da maior
titulação - peso 2.

*As indicações bibliográficas para a REDAÇÃO e PROVA serão disponibilizadas em link no site do PROPAD.
HORÁRIO DAS AULAS DAS DISCIPLINAS OFERTADAS
Disciplinas Ofertadas
PGA 1102 - Tópicos Especiais em Organização e Sociedade 4: Estado
e Contextos Periféricos (30h)
PGA 1085 – Princípios de Sistema de Informação (60h)

Horário das aulas
**Sexta-feira: manhã.
**Quinta-feira: tarde.

PGA 1079 - Modelagem de Processos de Negócios
**Segunda-feira: tarde.
PGA 1099 - Criatividade e Governança da Inovação em Arranjos
**Quinta-feira: tarde.
Organizacionais Contemporâneos
PGA 1102 - Criatividade e Tecnologia
**Terça-feira: tarde.
PGA 1031 - Finanças Corporativas
**Terça-feira: tarde.
**As aulas do horário da manhã ocorrem das 08h às 12h e as do horário da tarde, das 13h às 17h. Como as
aulas ocorrerão de forma remota, poderá haver alteração no tempo das aulas síncronas.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: Comprovante de pagamento de taxa de matrícula
em disciplina isolada. Para funcionários da UFPE (ativos e inativos) e professores substitutos, o pagamento da
taxa é dispensado, conforme Art. 5º da Resolução nº 03/2016, do CADM/UFPE. Para isso, é necessário
apresentar documento comprobatório do vínculo.
PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DA
MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA DO PROPAD.
1. Acessar o endereço: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
2. Preencher os seguintes campos:
Unidade Gestora (UG): 153098
Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE
Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)
3. Preencher os demais campos abaixo:
Nº de referência: 15309830331214 (Programa de Pós-Graduação em Administração)
Competência e vencimento: não informar
CPF do contribuinte: preencher CPF do candidato
Nome do contribuinte: preencher nome completo do candidato
Valor principal: R$ 30,00 (trinta reais)
Não preencher os demais campos, apenas repetir o valor no campo valor total.
Por fim, apertar o botão Emitir GRU
4. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil ou pelo aplicativo.
Observações:
1. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas informadas.
2. O pagamento da taxa de R$30,00 é referente à matrícula em disciplina isolada e só deve ser paga se o
candidato for aprovado na seleção.
3. As instruções sobre a matrícula e o início das aulas serão enviadas aos candidatos aprovados por e-mail.

