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EDITAL Nº 48, DE 23 DE MAIO DE 2017.
DIVULGA RESULTADOS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA DOCENTES DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR HOMOLOGADOS PELOS CONSELHOS DEPARTAMENTAIS.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO torna público para
conhecimento dos interessados, a retificação do resultado do Concurso Público de Provas e Títulos, para
DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, Classe ADJUNTO A ou ASSISTENTE A ou AUXILIAR A
(conforme edital de abertura), aberto mediante Edital nº 56, de 16/06/2016, publicado no D.O.U. n º 115, de
17/06/2016, retificado no D.O.U. nº 116, de 20/06/2016, no D.O.U. nº 120, de 24/06/2016, no D.O.U. nº 123, de
29/06/2016, no D.O.U. nº 124, de 30/06/2016, no D.O.U. nº 131, de 11/07/2016 e no D.O.U. nº 139, de
21/07/2016, conforme tabela abaixo.
DEPARTAMENTO/
CENTRO

ÁREA(S)/
SUBÁREAS

CLASSE

REGIME DE
TRABALHO

Nº DE
VAGAS

Engenharia
Elétrica/CTG

Circuitos
Elétricos

ADJUNTO A

DE

02

CLASSIFICAÇÃO/
NOME
1º lugar: Vicente Ribeiro
Simoni
2º lugar: Italo Roger
Ferreira Moreno Pinheiro
da Silva

Nº DO
PROCESSO
23076.023685/20
16-50

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO

EDITAL Nº 49, DE 23 DE MAIO DE 2017.
RESULTADO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida da Universidade Federal de Pernambuco,
no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Processo Seletivo
Simplificado para Professor Substituto, aberto através do Edital n° 38, de 18/04/2017, publicado no D.O.U. n° 75,
de 19/04/2017, com o(s) nome(s) do(s) candidato(s) aprovado(s)/classificado(s) e aprovado(s). (Processo 23076.
021785/2017-22).
DEPARTAMENTO/CENTRO

ÁREA

N° VAGAS

CIRURGIA/CCS

Área: Cirurgia do Trauma

1

REGIME DE
TRABALHO
20

CLASSIFICAÇÃO/NOME
1º Patrícia Souza de Paula

Sônia Maria Medeiros de Menezes
____________________
Publicados no DOU nº 098, de 24.05.2017, seção 3, página 77.

CENTRO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 24/05/2017)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação torna público o
presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.cin.ufpe.br, as normas
do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2017 (segundo semestre) ao corpo discente do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Computação, Cursos de Mestrado e Doutorado:
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1– Inscrição:
1.1 - Para o Curso de Mestrado, exige-se a graduação em qualquer área do conhecimento, realizada em
instituição nacional reconhecida pelo Ministério da Educação ou em instituição do exterior. Para o Curso de
Doutorado, exige-se mestrado em qualquer área do conhecimento, realizado em instituição nacional reconhecida
pela CAPES ou em instituição do exterior.
1.1.1 - A Média do Histórico Escolar da Graduação ou Mestrado que não for apresentada na escala de 0 a 10 será
convertida para a respectiva escala pela Comissão de Seleção e Admissão. A Média do Histórico Escolar da
Graduação ou Mestrado que for apresentada através de conceito ou classe será transformada em nota na escala de
0 a 10 pela Comissão de Seleção e Admissão (por exemplo, como a seguir: A=10; B= 8,5; C=7; D=5; conceitos
com valores diferentes dos mencionados serão analisados pela comissão).
1.2 - A inscrição se realizará na Secretaria da Pós-Graduação em Ciências da Computação, situada no Centro de
Informática (CIn) da UFPE, Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife)
CEP 50740-560 - Recife - PE – Brasil, entre os dias 30 de maio de 2017 a 19 de junho de 2017, em dias úteis
entre 08:00 e 12:00 e 14:00 e 17:00 horas, pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de
instrumento de mandado.
1.3 - A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada no período de
30/05/2017 a 19/06/2017 e recebida pelo programa em até três dias úteis após o término de inscrições presenciais,
não se responsabilizando, o programa, por atrasos de qualquer natureza ocorridos na entrega postal.
1.4 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de Seleção e
Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme o Item 2.
1.5 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de inscrição, as
informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou
complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.
1.5.1 - Informações imprecisas ou erradas no currículo, e documentação de comprovação não apresentada
conforme solicitado, podem levar a não contabilização dos pontos na análise do currículo do candidato ou à
eliminação do candidato.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
a) Cópia completa da Ficha de Inscrição preenchida eletronicamente, impressa (Ficha de Inscrição acessível
através do site http://www.cin.ufpe.br) juntamente com duas cópias do recibo de entrega, gerado pelo sistema
após a submissão eletrônica da Ficha de Inscrição;
b) No caso de candidato brasileiro, cópias autenticadas em cartório da Carteira de Identidade, CPF, Título de
Eleitor e comprovação de votação na última eleição; no caso de candidato estrangeiro, cópia do passaporte;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente colada na Ficha de Inscrição impressa;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme instruções no Anexo I,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser gerada através do endereço eletrônico
www.stn.fazenda.gov.br, com isenção da taxa para aluno regularmente matriculado (semestre 2017-1) na UFPE,
que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado; e servidores ativos e inativos da UFPE
(técnico-administrativos e docentes) e professor substituto. De acordo com o Decreto nº 6.135/2007 e conforme
Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE serão isentos do pagamento da taxa de inscrição
candidatos inscritos no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal e integrantes de
família de baixa renda;
e) Cópia da documentação comprobatória de todas as atividades e resultados indicados na Ficha de Inscrição
preenchida eletronicamente. A documentação comprobatória deve ser organizada e apresentada seguindo a
mesma ordem das atividades e resultados apresentados na ficha de inscrição. Para cada documento
comprobatório, deve haver, no canto superior direito, o número do comprovante, que é fornecido pelo
sistema de inscrição. Não deve ser incluído nenhum comprovante para as atividades e resultados não
incluídos no formulário de inscrição, como comprovantes de participação em eventos, cursos de línguas
estrangeiras, artigos não qualificados, etc. A inclusão desse tipo de comprovante pode levar à penalização do
candidato.
f) Em se tratando de curso de graduação ou mestrado realizados no exterior, o respectivo diploma deverá ser
apresentado com a chancela do órgão competente do país onde o diploma foi emitido.
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2.2 – Além dos documentos indicados no Item 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha
de inscrição com os seguintes documentos de apresentação obrigatória (se não apresentados levam
automaticamente à eliminação do candidato):
a) Pré-Projeto de Pesquisa, em 01 cópia impressa igual à versão submetida eletronicamente;
b) Cópia do Diploma do Curso de Graduação, ou comprovante de conclusão do curso, ou ainda declaração da
coordenação de graduação de que o candidato tem condições de concluir o curso até fim do semestre 2017-1,
para os casos previstos no item 2.4;
c) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. O histórico deve ser completo, com todas as notas das
disciplinas e deve ter a chancela da instituição de ensino ou da coordenação de graduação. No caso de disciplinas
com notas dispensadas, históricos de outros cursos que tenham as notas obtidas nas disciplinas dispensadas
devem ser incluídos na documentação; se esses históricos não forem apresentados, cada disciplina dispensada
será considerada com nota zero para o cálculo da média do histórico.
2.3 – Além dos documentos indicados no Item 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão instruir o
requerimento de inscrição com os seguintes documentos eliminatórios (se não apresentados levam
automaticamente à eliminação do candidato):
a) Pré-Projeto de Pesquisa, em 01 cópia impressa igual à versão submetida eletronicamente;
Cópia do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
Cópia do Diploma do Curso de Mestrado, ou comprovante de conclusão do curso, ou ainda declaração da
coordenação do mestrado de que o candidato tem condições de concluir o curso até o fim do semestre 2017-1,
para os casos previstos no item 2.5;
d) Cópia do Histórico Escolar da Graduação e do Histórico Escolar do Curso de Mestrado. Os históricos devem
ser completos, com todas as notas das disciplinas e devem ter a chancela da instituição ou coordenação de cada
curso. No caso de disciplinas com notas dispensadas, históricos de outros cursos que tenham as notas obtidas nas
disciplinas dispensadas devem ser incluídos na documentação; se esses históricos não forem apresentados, cada
disciplina dispensada será considerada com nota zero para o cálculo da média do histórico.
2.4 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado para concluintes de Curso de Graduação.
Nesta condição, o candidato que venha a ser aprovado e classificado só fará jus à vaga se apresentar, até a data da
matrícula, o documento comprobatório da colação de grau na graduação.
2.5- Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Doutorado, para concluintes de Curso de Mestrado.
Neste caso, o candidato que venha a ser aprovado e classificado, só fará jus à vaga se apresentar, até a data da
matrícula, o documento comprobatório de colação de grau ou de conclusão de mestrado.
2.6 - A Ficha de Inscrição, acessível através do site http://www.cin.ufpe.br, deve ser preenchida, impressa e
anexada (todas as folhas) à documentação a que se referem os Itens 2.1, 2.2 e 2.3.
2.7 - Após a entrega da documentação comprobatória, não será permitida a inclusão ou substituição de nenhum
documento. Informações imprecisas ou erradas, e documentação de comprovação não apresentada
conforme solicitado, podem levar à não contabilização dos pontos na análise do currículo do candidato ou
à eliminação do candidato.
3 - Exames de Seleção e Admissão
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa e
formada por pelo menos 40 membros.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas da Seleção de Mestrado
Inscrições

Datas
30/05/2017 a 19/06/2017

Etapa Única - Avaliação do Pré-Projeto de 22/06 a 05/07/2017
Pesquisa (Comissão) e Avaliação do
Curriculum Vitae (Comissão)
Resultado da Etapa Única
06/07/2017
Prazo Recursal
07, 10 e 11/07/2017

Resultado Final

14/07/2017
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Etapas da Seleção de Mestrado
Datas
Confirmação da Intenção de Cursar o 17 a 21/07/2017
Mestrado

Matrícula
Início das aulas

08/2017
08/2017

Horários
Confirmação deve ser feita através de
Formulário Eletrônico disponível no site do
CIn/UFPE (www.cin.ufpe.br) até às 23:59h.
do dia 17 a 21/07/2017
Conforme Calendário do SIG@P´POS

3.1.1 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.1.1.1 - Avaliação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório (se não apresentado leva
automaticamente à eliminação do candidato) sendo a nota mínima exigida igual a 8,0 (oito) A nota do pré-projeto
comporá a nota final com o peso igual a 4 (quatro). Será permitido submeter apenas um pré-projeto para
mestrado ou doutorado.
3.1.1.2 - São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa:
Critério
Aderência ao tema de pesquisa (C1)
Alinhamento do foco de trabalho escolhido com a disponibilidade de orientação (C2)
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência da bibliografia quanto ao
objeto, justificativa e descrição do problema (C3)
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (C4)
Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores e debates principais da
área (C5)
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C6)

Percentual
20%
30%
10%
10%
10%
20%

3.1.1.3 - O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*10 + C5*10 + C6*20)/100
3.1.1.4 - O depósito de cada pré-projeto de pesquisa no ato de inscrição será de responsabilidade exclusiva do
candidato em 01 via impressa, igual à versão submetida eletronicamente, com o mínimo de 04 e o máximo de 06
páginas, contendo, no mínimo: título do tema de pesquisa, justificativa, revisão da literatura, objetivo,
metodologia e referências bibliográficas (Papel A4, com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita
2,0 cm; fonte 12; espaçamento simples; as demais formatações são livres). Não são necessários capa e sumário;
se forem incluídos, eles contam para o limite de páginas acima.
3.1.1.5 - O tema do Pré-Projeto deve obrigatoriamente ser um dos temas de pesquisa acessíveis no site
http://www.cin.ufpe.br e disponibilizado na Ficha de Inscrição online.
3.1.2 – Avaliação do Curriculum Vitae
3.1.2.1 – A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual a 4,0
(quatro). A nota do CV comporá a nota final com peso 6,0 (seis).
3.1.2.2 - Para a avaliação do Curriculum Vitae será considerado:
Itens
Históricos (N_H)
Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)
Experiência Docente (N_ED)
Experiência em P&D&I (N_EPDI)
Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)

Pontuação Máxima
5,5
2,0
1,0
1,0
0,5

3.1.2.3 O cálculo da Nota do Curriculum Vitae (NOTA_CV) será computado com duas casas decimais e será
expresso como segue:
NOTA_CV = (N_H*5,5 + N_PCT*2,0 + N_ED*1,0 + N_EPDI*1,0 + N_EPND*0,5)/10,0
3.1.2.4 – Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as fórmulas e tabelas de pontuação disponíveis no
Anexo II.
3.2 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas da Seleção de Doutorado
Inscrições

Datas
30/05/2017 a 19/06/2017

Etapa Única - Avaliação do Pré-Projeto de 22/06 a 05/07/2017
Pesquisa (Comissão) e
Avaliação do Curriculum Vitae (Comissão)
Resultado da Etapa Única
06/07/2017
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Etapas da Seleção de Doutorado
Prazo Recursal

Datas
07, 10 e 11/07/2017

Resultado Final
14/07/2017
Confirmação da Intenção de Cursar o 17 a 21/07/2017
Doutorado

Matrícula
Início das aulas

08/2017
08/2017

Horários
Recurso deve ser solicitado através de
Formulário Eletrônico disponível no site do
CIn/UFPE (www.cin.ufpe.br) até às 23:59h.
do dia 11/07/2017
A partir das 17:00 h
Confirmação deve ser feita através de
Formulário Eletrônico disponível no site do
CIn/UFPE (www.cin.ufpe.br) até às 23:59h.
do dia 17 a 21/07/2017
Conforme Calendário do SIG@P´POS

3.2.1 - Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
3.2.1.1 - Avaliação do pré-projeto de pesquisa é de caráter eliminatório (se não apresentado leva
automaticamente à eliminação do candidato) sendo a nota mínima exigida igual a 8,0 (oito). A nota do préprojeto de pesquisa comporá a nota final com o peso igual a 4,0 (quatro).
3.2.1.2 - São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa:
Critério
Aderência ao tema de pesquisa (C1)
Alinhamento do foco de trabalho escolhido com a disponibilidade de orientação (C2)
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos, pertinência da bibliografia quanto ao
objeto, justificativa e descrição do problema (C3)
Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (C4)
Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores e debates principais da
área (C5)
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C6)

Percentual
20%
30%
10%
10%
10%
20%

3.2.1.3 - O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*20 + C2*30 + C3*10 + C4*10 + C5*10 + C6*20)/100
3.2.1.4 - O depósito do pré-projeto de pesquisa no ato de inscrição será de responsabilidade exclusiva do
candidato em 01 via impressa, igual à versão submetida eletronicamente, com o mínimo de 06 e o máximo de 10
páginas, contendo, no mínimo: título do tema de pesquisa, justificativa, revisão da literatura, objetivo,
metodologia e referências bibliográficas (Papel A4, com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita
2,0 cm; fonte 12; espaçamento simples; as demais formatações são livres). Não precisa ter capa e sumário; se
tiver, eles contam para o limite de páginas acima.
3.2.2 – Avaliação do Curriculum Vitae
3.2.2.1 – A avaliação do Curriculum Vitae é de caráter eliminatório, sendo a nota mínima exigida igual a 4,8
(quatro vírgula oito). A nota do CV comporá a nota final com peso igual a 6,0 (seis).
3.2.2.2 - Para a avaliação do Curriculum Vitae será considerado:
Itens
Históricos (N_H)
Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)
Experiência Docente (N_ED)
Experiência em P&D&I (N_EPDI)
Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)

Pontuação máxima
5,5
3,0
0,5
0,5
0,5

3.2.2.3 - O cálculo da Nota do Curriculum Vitae (NOTA_CV) será expresso como segue:
NOTA_CV = (N_H*5,5 + N_PCT*3,0 + N_ED*0,5 + N_EPDI*0,5 + N_EPND*0,5)/10
3.2.2.4 – Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as fórmulas e tabelas de pontuação disponíveis no
Anexo II.
4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo (mestrado e doutorado) será expresso pela média ponderada das notas
atribuídas a cada uma das etapas, como definido abaixo:
NOTA_FINAL = (NOTA_PP*4,0 + NOTA_CV*6,0)/10
Serão classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas por linha de
pesquisa.
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4.2 - No Mestrado, eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Média Geral do Histórico da
Graduação, Nota da Produção Científica e Tecnológica, Nota da Experiência Docente, Nota da Experiência em
P&D&I, Nota da Experiência Profissional Não Docente, e Idade (maior idade).
4.3 - No Doutorado, eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Nota da Produção Científica e
Tecnológica, Média do Histórico do Mestrado, Média Geral do Histórico da Graduação, Nota da Experiência
Docente, Nota da Experiência em P&D&I, Nota da Experiência Profissional Não Docente, e Idade (maior idade).
4.4 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no Quadro
de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site http://www.cin.ufpe.br
5. Recursos
5.1 – Dos resultados do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente
fundamentado, podendo o candidato solicitar os espelhos de correção, para o Colegiado do Programa, no prazo
de até três dias de sua divulgação.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas, nos termos do Anexo III deste Edital, 72 (setenta e duas) vagas para o Curso de Mestrado e
38 (trinta e oito) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos classificados,
obedecidos o número de vagas de cada linha de pesquisa. Havendo desistência ou não confirmação de interesse
em matrícula de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o
candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.2 - Conforme Letra (b) do Art. 1o da Resolução No 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFPE, ficam disponibilizadas para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos
administrativos) 01 (uma) vaga institucional adicional para Mestrado e 01 (uma) vaga institucional adicional
para Doutorado. Para fazer jus à tal vaga, os servidores devem obter aprovação no processo de seleção, em uma
das linhas de pesquisa, mas não terem sido classificados no quantitativo de vagas especificado no Anexo II.
7 – Disposições gerais
7.1 - Local de informações e inscrições:
Centro de Informática (CIn) da UFPE
Secretaria da Pós-Graduação em Ciência da Computação
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife)
CEP 50740-560 - Recife - PE – Brasil
7.2 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.3 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site http://www.cin.ufpe.br.
7.4 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre trinta e sessenta dias da
divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
7.5 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
7.6 - Dúvidas e contatos devem ser enviados para email selecao-pos@cin.ufpe.br.
7.7 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Aluizio Fausto Ribeiro Araújo
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação– UFPE

Anexos
Ficha de Inscrição online
ANEXO I- Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da Pós-Graduação em Ciência da Computação.
ANEXO II - Critérios para avaliação do currículo
ANEXO III – Vagas
ANEXO IV – Modelo de requerimento para isenção de taxa de inscrição.
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ANEXO I
Instruções para Pagamento da Taxa de Inscrição da Pós-Graduação em Ciência da Computação.
Passos para emissão do Boleto Bancário para pagamento de inscrição.
Faz-se necessário:
1. Acessar o endereço www.stn.fazenda.gov.br.
2. Clicar no lado direito da tela em “Acesso Rápido”- “GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU”.
3. Clicar no lado direito da tela em “Impressão de GRU”.
4. Preencher os campos:
UNIDADE GESTORA: 153098
GESTAO: 15233
RECOLHIMENTO: 28832-2 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
5. Clicar em Avançar.
6. Preencher os campos:
NUMERO DE REFERENCIA: 3181
Competência e Vencimentos (não é necessário informar)
CPF do Contribuinte (preenchimento obrigatório)
Nome do Contribuinte / Recolhedor (preenchimento obrigatório)
(=) Valor Principal: R$ 50,00
(=) Valor Total: R$ 50,00
7. Clicar em Emitir GRU
Obs.: Em anexo, Tabela de códigos e valores das taxas de serviços.
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
INSCRICAO SELECÃO P/MESTRADO E DOUTORADO

Nº de Referência
3181

Valor
R$ 50,00

ANEXO II
Critérios para avaliação do currículo

-

HISTÓRICOS (N_H)
1.

Para a seleção ao Mestrado, a Nota dos Históricos (N_H) é calculada como segue:
N_H = (HG*FCH* 7,0 + N_POS_G*3,0)/10
onde
1. HG= Média do Histórico Escolar da Graduação
2. FCH (Fator de Carga_horária) = fator que representa a carga horária do curso de graduação
realizado pelo candidato de acordo com a tabela abaixo.
Cursos de Graduação – Carga Horária
Carga horária superior a 3.000 horas ou cursos realizados no exterior
Carga horária inferior a 3.000 horas

Fator
1,0
0,85

3. N_POS_G = Nota calculada de acordo com a seguinte tabela (onde “Conceito CAPES” referese ao conceito da CAPES disponível em http://www.cin.ufpe.br para o Programa de PósGraduação na mesma área e instituição do curso de Graduação do candidato). Para cursos
realizados no exterior a comissão fará análise dos mesmos considerando critérios similares aos
adotados pela CAPES.
Conceito CAPES
N_POS
5,6,e 7
10,0
4
9,0
3
8,0
Sem programa
7,0
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4. Prêmios (tal qual a láurea, melhor artigo em evento qualificado pela CAPES, e conquista de
maratona de programação de sociedades reconhecidas como a ACM e a SBC) serão avaliados
pela Comissão de Seleção e Admissão e podem adicionar até 0,5 pontos ao HG (láurea: 0,5;
outros: 0,25). Não consideraremos excelência acadêmica de aluno em curso, mérito profissional
em faculdade, aprovação em concurso público, professor homenageado; e similares.
5. Ter concluído com êxito um curso de pós-graduação lato sensu adiciona até 0,5 pontos ao HG,
desde que o curso tenha sido realizado em uma instituição com programa de Pós-Graduação
stricto sensu na área de Computação e reconhecido pela CAPES.
6. A nota máxima atribuída a N_H e HG é 10,0 (dez).
7. Os históricos de instituições do exterior serão avaliados pela Comissão de Seleção e Admissão de
forma comparativa com o histórico de instituições nacionais correspondentes.
2.

Para a seleção ao Doutorado, a Nota dos Históricos (N_H) é calculada como segue, assumindo
também, para evitar repetição, as siglas e regras apresentadas acima para o Mestrado:
N_H = (N_HG*6,0 + N_HM*4,0)/10, com
1. N_HG = (HG*FCH*7,0 + N_POS_G*3,0)/10
2. N_HM =(HM*7,0 + N_POS*3,0)/10
Onde

3. HG= Média do Histórico Escolar da Graduação
4. FCH (Fator de Carga_horária) = fator que representa a carga horária do curso de graduação
realizado pelo candidato de acordo com a tabela abaixo.
Cursos de Graduação – Carga Horária
Fator
Carga horária superior a 3.000 horas ou cursos realizados no exterior
1,0
Carga horária inferior a 3.000 horas
0,85
5. HM = Média Geral do Histórico Escolar do Mestrado
6. N_POS = Nota calculada de acordo com a seguinte tabela (onde “Conceito CAPES” refere-se ao
conceito da CAPES disponível em http://www.cin.ufpe.br para o Programa de Pós-Graduação na
área do curso de Pós-Graduação do candidato):
Conceito CAPES
N_POS
5,6 e 7
10,0
4
9,5
3
9,0
7. A conclusão do mestrado em período superior a trinta (30) meses subtrai 0,25 pontos da N_HM
8. A nota máxima atribuída a HG, HM, N_HG e a N_HM é 10,0 (dez).
-

Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)
3.

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

onde
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N = número de extratos diferentes das outras publicações em periódicos (por exemplo, se
a maior classificação for A2 e as outras publicações forem 2 B1, 1 B2, e 3 B4, N será 3),
NPPj = número de publicações em periódicos com classificação na tabela disponível em
http://www.cin.ufpe.br (usando o exemplo anterior, NPP1 poderia ser 2, NPP2 1, e NPP3
3),
IPPj = índice da publicação em periódico j (com o mesmo exemplo, IPP1 seria o índice
de B1, IPP2 o de B2, e IPP3 o de B4).
2.2) N_Eventos = (MIPE + SIPE) * 5, onde
MIPE = maior índice entre as publicações em eventos
SIPE = soma ponderada dos índices das outras publicações em eventos, dada pela
expressão a seguir:

onde
N = número de extratos diferentes das outras publicações em eventos (ver exemplos do
item anterior),
NPEj = número de publicações em eventos classificados de acordo com tabela disponível
em http://www.cin.ufpe.br
IPEj = índice da publicação em evento j.
1

Os índices das publicações (IPP e IPE) estão definidos de acordo com a tabela a seguir (caso o
candidato seja primeiro autor da publicação, ele terá 100% do índice da publicação, caso contrário
terá 50% do índice da publicação):
Classificação
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

2

3

4
5

6

7

Índice
1,00
0,90
0,75
0,50
0,20
0,10
0,05

As publicações em Eventos serão avaliadas de acordo com a Tabela de Classificação de Eventos da
Área de Ciência da Computação disponível em http://www.cin.ufpe.br. Na ficha de inscrição, deve-se
informar o nome do evento ou periódico exatamente como aparece na tabela de classificação.
As publicações em Periódicos serão avaliadas de acordo com a Tabela de Classificação de Periódicos
da Área de Ciência da Computação disponível em em http://www.cin.ufpe.br. Na ficha de inscrição,
deve-se informar o nome do evento ou periódico exatamente como aparece na tabela de classificação.
Caso o candidato seja primeiro autor da publicação, ele terá 100% do índice da publicação, caso
contrário terá 50% do índice da publicação.
Cada publicação deve ser comprovada com a cópia completa do artigo publicado no periódico ou
anais do evento, com evidência do nome do evento ou periódico em alguma parte do artigo, como no
rodapé ou cabeçalho da primeira página. Alternativamente, a comprovação pode ser feita com a cópia
completa do artigo submetido para publicação, mais a carta de aceitação ou a listagem do site do
evento/periódico com a lista de artigos aceitos, exclusivamente para casos nos quais o evento ainda
não tenha se realizado até a data da inscrição.
Publicações não comprovadas ou inseridas no formulário de inscrição com classificação
diferente da tabela disponível em http://www.cin.ufpe.br, não serão consideradas e poderão
levar à penalização do candidato em até 1 (um) ponto.
Resumos de menos de uma página não são considerados.
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Resumos estendidos ou “short papers” (até 2 páginas) serão considerados com classificação
imediatamente inferior ao do evento. Se o evento ou periódico for B5, o índice considerado será
0,025.
9 A nota máxima atribuída a N_PCT, N_Periodicos e N_Eventos é 10,0 (dez).
10 Candidatos ao Doutorado com uma ou mais publicações (qualificadas pela classificação mencionada
anteriormente) comprovadamente aprovadas em até 30 meses do início do mestrado terão um bônus
de até 0,5 pontos no N_PCT.
11 Publicações em eventos ou periódicos que não constam na tabela de classificação não contam
para a nota acima e não devem ser incluídas na ficha de inscrição nem na documentação
apresentada. Incluir essas publicações levará à penalização do candidato em até 1 (um) ponto.
8

-

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

Professor de Terceiro Grau na área ou área afim
Monitoria

16
17
18
19

24 meses 18 meses 12 meses
9
8
6
3
2
1

6 meses
5
0,5

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

Iniciação Científica
Bolsa de P&D&I

-

Mais de 36
meses
10
4

Pontuação Máxima
Mais de 36 meses 24 meses 18 meses
12 meses
9
8
7
6
10
9
8
7

6 meses
5
6

Experiência Profissional Não Docente (N_EPND)
20 O somatório máximo das notas é limitado a 10 (dez) pontos.
21 Os comprovantes apresentados devem indicar claramente as datas de início e fim destas atividades.
22 Os documentos comprobatórios de atividades profissionais devem ser impressos em papel timbrado
da empresa, e devem conter o carimbo da pessoa que assina.
23 Atividades de ensino, incluindo ensino médio, não são consideradas aqui.
24
Pontuação Máxima
Atividade

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

Mais de 36
meses

6
24 meses 18 meses 12 meses meses

10

8

6

4

2

8

6

4

2

1
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Atividade
Profissional de nível médio com vínculo empregatício na área do
programa ou em áreas afins
Atividades de nível superior sem vínculo empregatício
Estágio Extracurricular (período mínimo de 120 horas)

Pontuação Máxima
5
8
6

4
6
5

3
4
4

2
2
3

1
1
2

ANEXO III
Vagas (*)
Linhas de Pesquisa
Agentes Inteligentes e Representação do Conhecimento
Aprendizagem de Máquina e Mineração
Avaliação de Desempenho e Dependabilidade
Banco de Dados
Computação Evolucionária, Aprendizagem e Otimização
Engenharia de Software e Linguagens de Programação
Fundamentos Matemáticos da Computação
Inteligência Computacional
Multidisciplinar
Processamento e Síntese de Mídias e Interação
Reconhecimento de Padrões e Processamento de Sinais
Redes de Computadores
Sistemas Embarcados
Visão Computacional, Realidade Virtual e Aumentada
Sistemas de Comunicação
Sistemas Distribuídos
Geometria Computacional e Modelagem Geométrica
Biologia Computacional
Totais

Mestrado
1
13
0
4
3
16
1
9
4
0
2
5
6
1
4
3
0
0
72

Doutorado
1
3
2
2
2
12
2
5
4
2
0
1
1
0
1
0
0
0
38

(*) Nos termos da Resolução No 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE,
ficam disponibilizadas para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos administrativos) 01
(uma) vaga institucional adicional para Mestrado e 01 (uma) vaga institucional adicional para Doutorado,
independentemente do quantitativo estabelecido para cada uma das linhas de pesquisa. Para fazer jus a tal vaga,
os servidores devem obter aprovação no processo de seleção, em uma das linhas de pesquisa, mas não terem sido
classificados no quantitativo de vagas especificado abaixo.
ANEXO IV
Modelo de requerimento para isenção de taxa de inscrição.

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de inscrição é
possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007.
Nome Completo:
Nome Social:
Data
de
____/____/_______
RG:
NIS*:
Endereço:
Cidade:

Nascimento:

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:
Nome da Mãe:
Bairro:

Data de Emissão: __/__/____

CEP:

UF:
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Telefone:

E-mail:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do PPG em XXX da UFPE, e declaro que sou
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei, a
veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas
no Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.
Recife, _____ de _____________ de 20___.

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado por Ad Referendum da Coordenação em 16/05/2016)
A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Economia (PPGECON), Do Centro Acadêmico
do Agreste torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2018 ao corpo discente
ao Programa de Pós-graduação em Economia, Curso de Mestrado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se graduação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) em
qualquer área do conhecimento.
1.2 – O processo de seleção de candidatos ao Curso de Mestrado Acadêmico em Economia da UFPE será
realizado com base no Exame de Seleção Nacional da Associação Nacional de Centros de Pós Graduação em
Economia (ANPEC).
1.3 – Cada candidato deverá providenciar sua inscrição no Exame de Seleção Nacional da Associação Nacional
de Centros de Pós Graduação em Economia (ANPEC) de 2017, e deve indicar o PPGECON-UFPE como opção
de escolha na hora de sua inscrição no Exame de Seleção da ANPEC. A inscrição no Exame de Seleção Nacional
da Associação Nacional de Centros de Pós Graduação em Economia (ANPEC) deverá ser realizada mediante
preenchimento on-line do cadastro de inscrição no período entre 01/06 a 31/07/2017 no site:
http://www.anpec.org.br.
1.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado, condicionada a matrícula à classificação e à
conclusão da Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula.
2 - Exame de Seleção e Admissão.
2.1 – A Seleção para o Mestrado Acadêmico em Economia constará de etapas, datas e horários definidos no
Manual do Candidato do Exame ANPEC/2017, disponível na página eletrônica http://www.anpec.org.br.
Etapas do Concurso ao Mestrado

Datas

Inscrições no Exame de Seleção Nacional da
ANPEC

01/06 a 31/07/2017

Divulgação no site da Anpec, sobre os locais
específicos de prova

13/09/2017

Realização das Provas Escritas do Exame da
ANPEC

27 e 28/09/2017

Publicação do Gabarito
Prazo recursal

02/10/2017
02 e 03/10/2017
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Horários
Detalhado no Manual do Aluno –
publicado no site da Anpec em
02/05/2017.
Detalhado no Manual do Aluno –
publicado no site da Anpec em
02/05/2017.
Detalhado no Manual do Aluno –
publicado no site da Anpec em
02/05/2017.
10 horas
Até às 12 horas do dia 3 de outubro

29 DE MAIO DE 2017.

12

Etapas do Concurso ao Mestrado
Resultado Final
Semana de Convites aos Candidatos
Matrícula
Início das aulas

Datas
03/11/2017

Horários
14 horas
Detalhado no Manual do Aluno –
publicado no site da Anpec em
02/05/2017.

07 a 21/11/2017
03/2018 - Conforme calendário de
Matrícula do Sig@Pos
03/2018

*
*

2.1.1 – Prova de Conhecimento:
2.1.1.1 As provas escritas de seleção dos candidatos ao Curso de Mestrado Acadêmico em Economia da UFPE
serão realizadas através do Exame de Seleção Nacional da Associação Nacional de Centros de Pós Graduação em
Economia (ANPEC), e acontecerão entre os dias de 27 e 28 de setembro de 2017, nos horários estabelecidos
pela ANPEC.
2.1.1.2 – Informações adicionais sobre normas gerais do Exame, datas, duração e cidades das provas, divulgação
dos resultados, programa das provas e bibliografia, e outras informações sobre as provas, podem ser obtidas no
Documento “EXAME DE SELEÇÃO ANPEC /2017- Manual do Candidato”, disponível no site:
http://www.anpec.org.br.
2.1.1.3 – As provas escritas do Exame de Seleção Nacional da Associação Nacional de Centros de Pós Graduação
em Economia consistirão de provas de Economia e Métodos Quantitativos, e de prova de Idioma.
2.1.1.4 – As provas de Economia e Métodos Quantitativos, com peso 100%, e que são de caráter classificatório,
serão sobre Macroeconomia, Microeconomia, Estatística, Matemática e Economia Brasileira-prova objetiva, com
os seguintes pesos:
Macroeconomia (30%);
Microeconomia (30%);
Estatística (15%);
Matemática (15%);
Economia Brasileira (00%)
Prova de Idioma (00%)
2.1.1.5 – As provas escritas de Economia e Métodos Quantitativos do Exame de Seleção Nacional da ANPEC
versarão sobre os programas constantes do ANEXO II deste Edital.
2.1.1.6 – A prova de Idioma constante no Exame Nacional da Anpec, com peso 0, não é eliminatória, porém é
obrigatória, consistirá de prova de Idioma Inglês e constará de um teste de compreensão de textos técnicos de
Economia ou de reportagem sobre tema de interesse geral do economista. Não será permitido o uso de dicionário.
3. Resultado
3.1 – O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
provas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas. O
Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPE se reserva ao direito de não considerar aprovados os
candidatos que fiquem além da 500ª posição na classificação geral do exame ANPEC.
3.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, na Prova Escrita de Economia e
Métodos Quantitativos, e na Prova de Idioma.
3.3 – A divulgação dos resultados ocorrerá em sessão pública e será objeto de publicação do Boletim Oficial da
Universidade Federal de Pernambuco e no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no
site: http://www.ufpe.br/ppgecon/
4. Recursos
4.1 – Os procedimentos para interposição de recursos estão disponibilizados no Manual do Candidato Anpec –
Exame 2017.
5. Vagas e Classificação
São fixadas em 15 vagas para o Curso de Mestrado Acadêmico em Economia, as quais serão preenchidas por
candidatos classificados, obedecidos o número de vagas. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado
até a data de encerramento da matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a
ordem de classificação. O Programa de Pós-Graduação em Economia, PPGECON, Campus do Agreste, UFPE, se

B.O. UFPE, RECIFE, 52 (047 ESPECIAL): 01 – 31

29 DE MAIO DE 2017.

13

reserva ao direito de não considerar aprovados os candidatos que fiquem além da 500ª posição na classificação
geral do exame ANPEC.
NOTA: Uma (01) vaga adicional será destinada para Servidores Ativos e Permanentes (técnicos e
docentes) da Universidade Federal de Pernambuco em atenção à Resolução 1/2011 – CCEPE/UFPE. O
servidor candidato deverá obrigatoriamente realizar o Exame da Anpec, selecionar o PPGECON como
um dos Centros de interesse, e comunicar oficialmente ao PPGECON acerca da participação na Seleção.
Esta comunicação deverá ser enviada até às 17h do dia 06/11/2017 para a Secretaria do Programa que fica
localizada no Centro Acadêmico do Agreste, Bloco K, 1ºandar. Vale salientar que este documento deverá
estar de posse da Secretaria nesta data, não consideraremos data de postagem.
No documento o servidor-candidato deverá informar a sua intenção em ser discente do Programa e nele
deve conter NOME COMPLETO, RG, CPF, MATRÍCULA SIAPE, E SETOR DE LOTAÇÃO. O
documento deve vir assinado pelo Servidor e pelo Chefe Imediato destacando a sua ciência e
concordância.
Dispomos de apenas uma vaga, e será convidado o Servidor melhor classificado.
6 – Documentação para matrícula
6.1 – Documentação exigível para a matrícula no Curso de Mestrado Acadêmico em Economia:
a) Ficha com os dados pessoais preenchida, na forma do Anexo I.
b) Cópias autenticadas de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última eleição, ou passaporte no caso de
estrangeiro.
c) 02 (duas) fotos 3x4 recente.
6.2 – Além dos documentos indicados em 5.1, os candidatos classificados deverão entregar cópia do Diploma de
Graduação reconhecido pelo MEC, ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação.
6.2.1 – No ato da matrícula, os alunos que apresentarem apenas um comprovante de conclusão do Curso de
Graduação deverão ser matriculados após a devida conclusão do curso de graduação e apresentação de
documento que comprove tal fato.
6.3 – O diploma de Curso de Graduação obtido no exterior deverá ser apresentado com autenticação do
Consulado do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos 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, e na Argentina, para os quais é necessário somente o visto do
Ministério das Relações Exteriores da Argentina
7 – Disposições gerais
7.1 – Local de informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Economia, Campus do Agreste,
UFPE, situada na Rodovia BR 104, KM 59, Nova Caruaru, Caruaru – PE, CEP: 55.002-970, através do telefone
2103-9187 ou através do correio eletrônico ppgecon.economia.caa@gmail.com.
7.2 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site: http://www.ufpe.br/ppgecon/.
7.3 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
7.4 – O Curso de Pós-Graduação em Economia decidirá sobre os casos omissos.
Roberta de Moraes Rocha
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia do Centro Acadêmico do Agreste/UFPE

ANEXOS:
I – FICHA DE DADOS PESSOAIS
II – PROGRAMA DAS PROVAS E BIBLIOGRAFIA
III – VAGAS
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ANEXO I: FICHA DE DADOS PESSOAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
Programa de Pós-Graduação em Economia-PPGECON

FOTO
3x4

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS
CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:
.......................................................................................................................................................
Nome social (Se for o caso):
...............................................................................................................................................
FILIAÇÃO:
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
DATA DE NASCIMENTO: ......../......../............ NATURAL DE: .......................................................................
IDENTIDADE: ..................................................... EXPEDIDO EM: ......./......./......... ÓRGÃO EXPEDIDOR:
...........................
ESTADO: .................................. CPF: .................................................................... ESTADO CIVIL:
........................................
ENDEREÇO:
...........................................................................................................................................................................
CEP: ................................ CIDADE: ................................................... E-mail: ........................................................
FONE:
(.....)..............................................................
CELULAR:
(.....).....................................................................................
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA - GRADUAÇÃO
CURSO: .................................................................. INÍCIO (ANO): ................. TÉRMINO (ANO): ...............
UNIVERSIDADE: ..................................................................................... CIDADE: ........................................
OUTROS CURSOS: ...........................................................................................................................................
3. FORMAÇÃO ACADÊMICA – PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO: ................................................................... INÍCIO (ANO): ................. TÉRMINO (ANO): .................
UNIVERSIDADE: ........................................................................... CIDADE: ...............................................
OUTROS CURSOS: .............................................................................................................................................
4. INFORMAÇÕES GERAIS
EMPREGO ATUAL: ......................................................... TIPO DE ATIVIDADE: ........................................
MANTERÁ VÍNCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O CURSO? [ ] SIM [ ] NÃO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE INTERESSE: ( ) ECONOMIA REGIONAL
( )ECONOMIA
AGRÍCOLA
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: [ ] SIM [ ] NÃO
SE SIM, ESPECIFICAR:
Local e data: .............................................................. Assinatura .................................................................
ANEXO II: PROGRAMA DAS PROVAS E BIBLIOGRAFIA
MICROECONOMIA
I. Demanda do Consumidor
1. Teoria do Consumidor - Teorias cardinal e ordinal. Curvas de indiferença. Limitação orçamentária.
Equilíbrio do consumidor. Mudanças de equilíbrio devidas à variação de preços e renda (equação de
Slutsky): efeito-preço, efeito-renda e efeito-substituição. Escolha envolvendo risco.
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2. Curva de Demanda: deslocamento da curva e ao longo da curva. Elasticidade-preço, elasticidade-renda,
elasticidades-preço cruzadas. Elasticidades compensadas e não-compensadas. Classificação de bens:
normais, inferiores, bens de Giffen, substitutos, complementares. Excedente do consumidor. Demanda de
mercado e receita total, média e marginal.
II. Oferta do Produtor
1. Teoria da produção - Fatores de produção. Função de produção e suas propriedades. Isoquantas. Elasticidade
de substituição. Rendimentos de fator, rendimentos de escala. Função de produção com proporções fixas e
proporções variáveis. Combinação ótima de fatores. Firma multiprodutora.
2. Custo - Custo de Produção. Curvas de isocusto. Função de custo; curto e longo prazo; custo fixo e variável.
Custo marginal; custo médio.
3. Curva de Oferta da Firma e da Indústria de curto e longo prazos.
III. Mercados
1. Concorrência Perfeita - O equilíbrio da empresa em concorrência perfeita: a curva de oferta; deslocamento
da curva e mudança ao longo da curva; curto e longo prazo; elasticidade-preço da oferta. Equilíbrio do
mercado: posição de equilíbrio, deslocamento das curvas de procura e de oferta.
2. Monopólio - Equilíbrio da empresa monopolista. Discriminação de preços; barreiras à entrada. Comparação
com o mercado de concorrência perfeita.
3. Concorrência Monopolística - Diferenciação do produto. Equilíbrio da empresa em concorrência
monopolística: curto e longo prazo. Comparação com o mercado de concorrência perfeita.
4. Oligopólio - Caracterização da estrutura oligopolística.
4.1 Modelos Clássicos - Cournot, Bertrand e Edgeworth; fatias de mercado; cartéis; liderança de preços;
comparação com o mercado de concorrência perfeita.
4.2 Modelos de mark-up - Princípio do custo total; curva de demanda quebrada; concentração e barreiras à
entrada; diferenciação e diversificação do produto.
5. Formação de Preços e Fatores de Produção.
IV. Equilíbrio Geral e Teoria do Bem-estar
1. Troca Pura; 2. Troca Com produção; 3. Caixa de Edgeworth; 4. Bens Públicos; 5. Externalidades.
V. Economia da Informação
1. Seleção adversa; 2. Perigo Moral; 3. Modelo de Sinalização; 4. Modelo de Principal Agente.
VI. Teoria dos Jogos
1. Equilíbrio de Nash; 2. Equilíbrio de Nash em Estratégias Mistas; 3. Jogo Repetido; 4. Equilíbrio Perfeito em
Subjogos.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
a) Básica
1. PINDYCK, Robert e Rubenfeld, D.Microeconomia,6a ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
2.VARIAN, H.Microeconomia: Princípios Básicos, Tradução da 7ª Edição Americana Rio de Janeiro:Editora
Campus, 2006.
b) Complementar
3. GIBBONS, R. Game Theory for applied economists. PrincetonUniversity Press, 1992. (caps 1 e 2)
4. NICHOLSON, Walter. Microeconomic theory: basic principles and extensions. Seventhedition, Driden
Press, 1998.
5. JEHLE, G.A.; RENY, P.J. Advanced Microeconomic Theory. Third Edition. Prentice Hall. England, 2011.

MACROECONOMIA
1. Contabilidade Nacional - Os conceitos de renda e produto. Produto e renda das empresas e das famílias. Gastos
e receitas do governo. Balanço de pagamentos: a conta de transações correntes, a conta de capital, o conceito
de déficit e superávit. Contas Nacionais do Brasil. Conceito de deflator implícito da renda. Números índices,
tabela de relações insumo-produto. Conceitos alternativos de déficit público.
2. Monetária e Fiscal - Funções da moeda. Criação e distribuição de moeda pelos bancos comerciais. Controle
dos meios de pagamentos: taxa de redesconto, reservas obrigatórias, gerências da dívida pública. Procura da
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moeda: motivos determinantes da retenção de ativos líquidos. Papel do Banco Central. Equivalência
Ricardiana. Dinâmica da Dívida e sua Relação com o Superávit Primário.
3. Modelo IS x LM x BP – Equilíbrio no mercado de bens. Equilíbrio no mercado Monetário. Análise IS x LM.
Impactos de Políticas fiscal e Monetária. Modelo Mundell-Fleming. Regimes Cambiais.
4. Oferta e Demanda agregadas e Curva de Phillips – Modelo AS x AD (curto e longo prazo). Curva de Phillips:
Expectativas Adaptativas e Racionais; Rigidez de Preços e Salários; Teoria dos Ciclos Reais e Modelos Novos
Keynesianos. Equação de Fisher.
5. Crescimento - Modelo de Solow. Crescimento endógeno. Decomposição (contabilidade) do crescimento.
Instituições e crescimento. Capital Humano.
6. Economia Aberta – Noção de taxa de câmbio real e nominal. Equação de Paridade de juros e de preços.
7. Investimento e Consumo – Q de Tobin. Teoria da Renda Permanente. Ciclo de Vida. Restrição de Crédito.
Papel das expectativas.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
a) Básica
1 DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.10ª ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009.
2. MANKIW, N.G.Macroeconomia. 7a ed.Rio de Janeiro, LTC 2010.
3. SIMONSEN, M.H. e CYSNE, R.P.Macroeconomia.4a.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2009.
4. JONES, C.E. Introdução à Teoria do Crescimento Econômico 2ª. ed.Rio de Janeiro: Campus, 2000.
b) Complementar
5. BLANCHARD, O. Macroeconomia. 4a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
6. LOPES, L. M. & VASCONCELLOS, M A S. Manual de Macroeconomia Básico e Intermediário. São
Paulo: Atlas, 2000.
MATEMÁTICA
1. Noção de Conjunto – Relação de pertinência. Relação de inclusão, operações de interseção, união, diferença.
Produto cartesiano. Relações.
2. Noções de Geometria Analítica – Coordenadas no plano e no espaço. Fórmulas de distância. Vetores livres no
plano e no espaço. Produto escalar, produto vetorial, perpendicularidade. Equações da reta no plano e no
espaço, equações de planos. Inequações lineares. Parábola e hipérbole.
3. Funções – Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Representação gráfica. Soma, diferença, produto,
quociente e composição de funções.
4. Álgebra Linear – Operações com matrizes. Matriz inversa, transposta e adjunta. Resolução de sistemas
lineares. Determinantes. Regra de Cramer. Espaços vetoriais. Subespaços. Base e dimensão. Produto interno,
ortogonalidade. Projeções. Transformações lineares. Núcleo e imagem. Matriz de uma transformação linear.
Autovalores e autovetores. Polinômios característicos operadores diagonalizáveis. Operadores auto-adjuntos,
operadores ortogonais. Formas bilineares.
5. Funções de uma variável real - Limites. Funções contínuas. Funções deriváveis. Reta tangente e reta normal.
Regras de derivação: derivada da soma, do produto, do quociente, regra da cadeia, derivada da inversa.
Elasticidade. Derivadas sucessivas. Funções trigonométricas. Função exponencial e logarítmica. Regra de
L’Hôpital. Intervalos de concavidade e convexidade. Ponto de inflexão. Polinômio de Taylor.
6. Integrais – Teorema fundamental do cálculo, primitivação por partes e por substituição. Áreas planas. Integrais
impróprias.
7. Sequências e séries – Convergência e divergência de seqüências e séries. Série geométrica, teste da
comparação, da razão, da raiz, teste da integral. Séries alternadas.
8. Matemática financeira – Juros simples. Juros compostos. Desconto e taxa de desconto. Séries de pagamento.
Fluxo de caixa. Sistema de amortização.
9. Funções de várias variáveis reais – Derivadas parciais. Diferencial total. Gradiente. Regra da cadeia. Funções
implícitas. Teorema do envelope. Funções homogêneas. Teorema de Euler. Condições de 1ª e 2ª ordens para
máximos e mínimos de funções de várias variáveis reais. Condições de 1ª e 2ª ordens para otimização
condicionada com restrições de igualdade e desigualdade. Integrais duplas. Mudança de variáveis em
integrais duplas.
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10. Equações diferenciais e em diferenças – Equações lineares de 1ª ordem e equações lineares de 2ª ordem com
coeficientes constantes. Sistema de duas equações lineares de 1ª ordem homogêneo com coeficientes
constantes.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
a) Básica
1. BOLDRINI, J. et al. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1986.
2. CHIANG, A.C. Matemática para Economistas. São Paulo: McGraw-Hill.
3. SIMON, Carl &Blume, L. Mathematics for Economists. New York: Norton, 1994.
b) Complementar
4. ÁVILA, G. Cálculo. Vols. I, II e III. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A., 1987.
5. LIMA, E. L.. Álgebra Linear. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 1996.
6. GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo. Vols. 1 a 4. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária.
7. HADLEY, G. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Forense-Universitária;
8. VIERA, S., J.O. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas.
ESTATÍSTICA
1. Números-índices. Índices de Laspeyres e de Paasche. Propriedades ideais de um número índice. Mudança de
base e deflacionamento de dados.
2. Probabilidade - Definição e propriedades. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função de probabilidade e
densidade de probabilidade. Distribuição conjunta, distribuição marginais, independência estatística.
Esperança matemática e variância de uma variável aleatória. Covariância e coeficiente de correlação.
3. Principais distribuições: Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica, Hipergeométrica, Uniforme, Normal,
Lognormal, Qui-quadrado, t e F.
4. Principais teoremas de probabilidade. Teorema de Tchebycheff. Lei dos grandes números. Teorema Central do
Limite.
5. Inferência estatística. Estimação por ponto e por intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores em
pequenas e grandes amostras. Intervalo de confiança e teste de hipóteses. Tipos de erro. Nível de
significância.
6. Análise de Regressão. O modelo clássico de regressão linear e suas hipóteses básicas. Estimadores de mínimos
quadrados ordinários e suas propriedades. Intervalos de confiança e teste de hipóteses. Violação das hipóteses
básicas do modelo clássico de regressão linear: testes de diagnóstico e procedimentos de correção. Regressão
com variáveis “dummy”. Modelos auto-regressivos e de defasagens distribuídas. Modelos de equações
simultâneas.
7. Introdução a séries de tempo, modelos auto-regressivos, de média, móveis e mistos. Tendência, passeio
aleatório e raízes unitárias.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
a) Básica
1. GUJARATI, D.M. Econometria Básica, Campus/Elsevier, 2006
2. MEYER, P. L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora,
1983.
3. STOCK, J.H. e M. WATSON,Econometria, Addison-Wesley, 2004.
4. TOLEDO, G.L e OVALLE, I.I. Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995.
5. WOOLDRIDGE, J.M. Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna, Pioneira, 2006 Thomson
Learning. (Tradução da 2ª EdiçãoIntroductory Econometrics: A Modern Approach, South Western
CollegePublishing)
b) Complementar
6. HILL, C; GRIFFITHS, W & JUDGE,G. Econometria. São Paulo: Saraiva, 2000.
7. MADDALA, G.IntroductiontoEconometrics.New York: MacMillan.
8. PINDYCK, R. e Rubenfeld, D.Econometric Models and Economic Forecasts. New York: McGraw-Hill
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ECONOMIA BRASILEIRA
1. A Economia Brasileira de Fins do Século XIX até a Crise de 1929.
2. A Industrialização Brasileira no Período 1930-1945.
3. O pós-guerra e a Nova Fase de Industrialização: O Plano de Metas.
4. O Período 1962-1967. A desaceleração no crescimento. Reformas no sistema fiscal e financeiro. Políticas
antiinflacionárias. Política salarial.
5. A Retomada do Crescimento 1968-1973: A desaceleração e o segundo PND.
6. A crise dos anos oitenta. A interrupção do financiamento externo e as políticas de ajuste.
7. Aceleração inflacionária e os planos de combate à inflação. O debate sobre a natureza da inflação no Brasil.
8. Abertura comercial e financeira: impactos sobre a industria, a inflação e o balanço de pagamentos.
9. O Papel do Estado.
10. Tópicos Adicionais. O papel da agricultura no desenvolvimento econômico. Desequilíbrios regionais.
Distribuição de renda e pobreza. Relações com a economia internacional: integração, política industrial e
dívida externa. O papel do estado no desenvolvimento. A reforma do estado e as privatizações. Mercado de
trabalho e emprego.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
1. ABREU, M.P.A Ordem do Progresso: 100 anos de Política Econômica na República.Rio de Janeiro:
Campus. 1989.
2. BAER, M. (1993). O Rumo Perdido: A crise fiscal e financeira do Estado Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1994
3. BAER, W.A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil. Rio de Janeiro: FGV.
4. BAUMANN, R. (org.)O Brasil e a Economia Global. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
5. BELUZZO, L.G. e Coutinho, R. O Desenvolvimento Capitalista no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1982 (2
volumes).
6. BONELLI, R. (org.)Ensaios sobre Política Econômica e Industrialização no Brasil.Rio de Janeiro: Senai,
1996.
7. CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1995. 2a.ed. Campinas:
UNICAMP, 1998.
8. CARNEIRO, R. (2002) Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século XX.
São Paulo: Ed. Unesp/IE-Unicamp, 2002
9. CASTRO, A.B. de e Souza, F.E.P. de.A Economia Brasileira em Marcha Forçada.Rio de Janeiro: Paz e
Terra. 1985.
10. FILGUEIRAS, L. (2000) História do Plano Real: fundamentos, impactos e contradições. São Paulo:
Boitempo, 2000
11. FURTADO, C.Formação Econômica do Brasil.São Paulo: Companhia Editora Nacional.
12. GAMBIAGI, F.; VILLELLA, A.; BARROS DE CASTRO, L; HERMMAN, J. Economia Brasileira e
Contemporânea (1945-2004) Editora Elsivier/Campus, 2005.
13. HENRIQUES, Ricardo (Org.). Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000.
14. IESP-FUNDAP (2000) Gestão Estatal no Brasil: Armadilhas da estabilização (1995-1998). São Paulo,
2000
15. REGO, J.M.Inflação Inercial, Teorias sobre Inflação e o Plano Cruzado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
16. SIMONSEN, M.H.Inflação: Gradualismo vs. Tratamento de Choque.Rio de Janeiro:APEC, 1970.
17. TAVARES, M. da C.Da Substituição de Importação ao Capitalismo Financeiro.Rio de Janeiro: Zahar.
18. TAVARES , M. da C. e Fiori, J.L. Desajuste Global e Modernização Conservadora.Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1993.
19. VERSIANI, F.R. e Mendonça de Barros (orgs).Formação Econômica do Brasil: a Experiência da
Industrialização.Série de Leituras ANPEC. São Paulo: Saraiva.
20. VILLELA, A. e SUZIGAN, W.Política do Governo e Crescimento da Economia Brasileira, 18891945.Rio de Janeiro: IPEA/INPES.
A prova de INGLÊS constará de um teste de compreensão de textos técnicos de Economia ou de reportagem
sobre tema de interesse geral do economista. Não será permitido o uso de dicionário. A prova de inglês não é
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eliminatória, mas é obrigatória, é um requisito para ingresso na Pós-graduação das Universidades. No
cálculo da média, tem peso zero.

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 12/05/2017)

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia torna público o
presente
Edital,
no
Boletim
Oficial
da
UFPE
e
através
do
endereço
eletrônico
https://www.ufpe.br/bioquimicaefisiologia, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2017.2
ao corpo discente ao Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia, Cursos de Mestrado e Doutorado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exigem-se graduação na área do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e
Fisiologia, ou áreas afins, realizado em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
1.2 – Para o Curso de Doutorado exige-se mestrado na área do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e
Fisiologia, ou áreas afins, realizados em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
1.3 Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Admissão para o Doutorado candidatos sem a titulação de
mestre, respeitada a Resolução 10/2008 do CCEPE
1.4 – A inscrição se realizará na Secretaria da Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia, situada no 2º Andar do
Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Bioquímica, Av. Prof. Moraes Rego, s/n – CEP:
50.670-420. Cidade Universitária – Recife – PE, Telefone/Fax: (81) 2126-8541 – 2126-8540 ramal 202, nos dias
01/06/2017 a 07/06/2017, das 09:00 às 12:00 horas, pessoalmente ou através de procurador, mediante a
apresentação de instrumento de mandato.
1.5 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência (pode ser via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições.
1.6 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de Seleção e
Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2. É estabelecido o
prazo de 03 (três) dias úteis para o recebimento da inscrição entregue por SEDEX após encerramento das
inscrições.
1.7 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado e no Doutorado:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) Cópias autenticadas da carteira de identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última votação, ou
passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo isentos aluno regularmente
matriculado na UFPE, que comprovem ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado, candidatos inscritos
no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrante de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6.136/2007 e Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativo e docentes) e
professor substituto , na forma de Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme boleto gerado como
explicado em anexo (Anexo II), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Curriculum Vitae comprovado, no modelo do anexo III, adotado pelo Programa, e devidamente organizado,
ENCADERNADO, DOCUMENTADO. Os documentos comprobatórios devem estar devidamente
NUMERADOS e sequenciais, de acordo com cada Item;
f) Curriculum Vitae no modelo da Plataforma Lattes.
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2.1.1 – A autenticação dos documentos referidos na letra “b” de 2.1 poderá ser realizada mediante cotejo da cópia
com o original pelo servidor encarregado do recebimento.
2.1.2 - O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da taxa
de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo IV);
2.1.3 – 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;
2.1.4 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em dois
dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha de
inscrição com:
a) Cópia autenticada do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação (reconhecido pelo MEC);
e
b) Cópia autenticada do histórico escolar do Curso de Graduação.
c) Pré-Projeto de pesquisa (01 cópia impressa e 01 digital). O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a
Comissão de Seleção e Admissão será de responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição. O PréProjeto deve ter no máximo 30.000 caracteres, informar Linha de Pesquisa e Projeto de Pesquisa do Programa ao
qual o pré-projeto está vinculado e conter, no mínimo: tema, revisão da literatura/introdução, justificativa,
objetivo, metodologia, referências, cronograma de execução, viabilidade técnica e financeira, atendimento aos
critérios éticos da pesquisa. O Pré-Projeto deve estar formatado conforme as normas da ABNT (papel A4 branco;
com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte courier new 12; entre linhas 1,5 cm),
sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo.
2.3 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão instruir o
requerimento de inscrição com:
a) Cópia autenticada do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado (reconhecido pelo MEC);
b) Cópia autenticada do histórico escolar do Cursos de Mestrado.
c) Pré-Projeto de pesquisa (01 cópia impressa e 01 digital). O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a
Comissão de Seleção e Admissão será de responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição. O PréProjeto deve ter no máximo 30.000 caracteres, informar Linha de Pesquisa e Projeto de Pesquisa do Programa ao
qual o pré-projeto está vinculado e conter, no mínimo: tema, revisão da literatura/introdução, justificativa,
objetivo, metodologia, referências, cronograma de execução, viabilidade técnica e financeira, atendimento aos
critérios éticos da pesquisa. O Pré-Projeto deve estar formatado conforme as normas da ABNT (papel A4 branco;
com margens, superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; fonte courier 12; entre linhas 1,5 cm), sendo o
sistema de citação autor-data ou o sistema completo.
2.4 – O diploma de Curso de Graduação ou de Mestrado obtido no exterior deverá ser apresentado com
autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos
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, e na Argentina, para os quais é necessário
somente o visto do Ministério das Relações Exteriores da Argentina.
2.5 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado, condicionada a matrícula à classificação e à
conclusão da Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula no Programa de Pós-Graduação.
3 - Exame de Seleção e Admissão.
3.1 - O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa,
formada por 05 membros.
3.2 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas do Concurso ao Mestrado
Inscrições com entrega do Pré-Projeto de
Pesquisa
Etapa 1
Prova de Conhecimento
Prova de Idioma

Datas
01/06/2017 a 07/06/2017

Horários
09:00 às 12:00 h

09/06/2017
09/06/2017

09 às 12:00 h
14:00 às 16:00 h
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Etapas do Concurso ao Mestrado
Resultado
Prazo Recursal (dias úteis)
Etapa 2 - Avaliação do Curriculum Vitae
Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa
Resultado da Defesa do Pré-Projeto de
Pesquisa e da Avaliação do Curriculum Vitae
Prazo recursal (dias úteis)
Resultado final
Prazo recursal (dias úteis)
Matrícula
Início das aulas

Datas
09/06/2017
12 a 14/06/2017
16/06/2017
19/06/2017
19/06/2017

Horários
Após 17:00 h
09 às 12:00 h
09:00 h às 12:00 e 14:00 às 17:00 h
09:00 h às 12:00 e 14:00 às 16:00 h
Após 17:00 h

20 a 22/06/2017
23/06/2017
26 a 28/06/2017
08/2017 - Conforme
Calendário SIG@PÓS
Agosto de 2017

09 às 12:00 h
Após 14:00 h
09:00 às 12:00 h
09:00 às 12:00 h e 14:00 às 16:00 h
Tempo integral

3.2.1 - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
3.2.2 - As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da Defesa do Pré-projeto, a presença dos
candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
3.2.3 - Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a Defesa do Pré-Projeto se realizar em dias
sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra de 3.2.2.
Etapa 1
3.2.4 – Prova de Conhecimento: A prova de conhecimento é eliminatória sendo exigida nota mínima 7,0 (sete),
terá peso 4 e duração de 3 horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização de
aparelhos de comunicação. A prova em Bioquímica ou Fisiologia versará sobre os programas constantes do
Anexo V e constará de questões objetivas, formuladas sobre conhecimentos em Fisiologia ou em Bioquímica, a
escolha do candidato no ato da inscrição. Os alunos preencherão um gabarito onde marcarão a resposta correta
referente a cada questão. A correção será efetuada com auxílio de um gabarito contendo as respostas corretas.
3.2.5 - Prova de Idioma: A prova de idioma (Inglês), de caráter eliminatório, sendo exigida nota mínima de 5,0
(cinco), terá peso 0 (zero) e objetiva avaliar a capacidade de compreensão de textos em uma língua estrangeira,
terá duração de 2 horas, sendo permitido o uso de dicionário e vedada a utilização de aparelhos de comunicação.
A prova de idioma constará de questões objetivas sobre a interpretação de textos científicos selecionados a partir
de publicações em periódicos analisados pelo Journal Citation Reports (JCR). Os alunos preencherão um
gabarito onde marcarão as respostas corretas sobre cada questão. A correção será efetuada com auxílio de um
gabarito contendo as respostas corretas fornecidas pela comissão.
Etapa 2
3.2.6 – Avaliação do Currículum Vitae - A avaliação do Curriculum Vitae, com peso 3, terá caráter
classificatório. Ao Currículo de maior pontuação será atribuída nota 10 e os demais serão proporcionais.
Na avaliação do Curriculum Vitae será obedecida a tabela de pontuação descrita no item 4 (vide anexo III, para a
devida e essencial organização dos documentos).
3.2.7 – Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa: A defesa do Pré-Projeto de pesquisa, de caráter classificatório, com
peso 3 (três) consistirá de argüição, por até 10 minutos, por Comissão Examinadora designada pela Comissão de
Seleção e Admissão. São critérios para a análise do pré-projeto: a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo
candidato (10%); b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização (20%); c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (20%); d) redação, demonstração de capacidade do
uso do vernáculo, clareza e consistência (20%); e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de
conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais (20%); f) demonstração de autonomia intelectual
e pensamento crítico (10%).
3.3 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas do Concurso ao Doutorado
Inscrições com entrega do pré-projeto de Pesquisa
Etapa 1 - Avaliação do Currículum Vitae
Apresentação e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa
Resultado da Avaliação do Currículum Vitae e da
Apresentação e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa
Prazo Recursal (dias úteis)

Datas
01/06/2017 a 07/06/2017
08 a 09/06/2017
12/06/2017
13/06/2017

Horários
09:00 às 12:00 h
9:00 às 12:00 h e 14:00 às 17:00 h
9:00 às 12:00 h e 14:00 às 17:00 h
Após 17:00 h

14 a 19/06/2017

09 às 12:00 h
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Etapas do Concurso ao Doutorado
Resultado final
Prazo recursal
Matrícula
Início das aulas

Datas
20/06/2017
21 a 23/12/2017
08/2017 - Conforme
Calendário SIG@PÓS
Agosto de 2017

Horários
Após 14:00 h
09:00 às 12:00 h
09:00 às 12:00 h e 14:00 às 17:00 h
Tempo integral

Etapa 1
3.3.1 – Avaliação do Curriculum Vitae. A avaliação do Curriculum Vitae, com peso 4 (quatro), de caráter
classificatório. Ao Currículo de maior pontuação será atribuída nota 10,0 e os demais serão proporcionais.
3.3.2 – Na avaliação do Curriculum Vitae será obedecida a tabela de pontuação descrita no item 4 (vide anexo III,
para a devida e essencial organização dos documentos).
3.3.3 - A Apresentação e Defesa do Pré-Projeto de pesquisa será de caráter classificatório, com peso 6 (seis). A
apresentação e defesa do projeto consistirão em exposição oral do projeto de pesquisa pelo candidato em até 10
minutos, seguida de argüição, por até 5 minutos, pela Comissão de Seleção e Admissão.
3.3.4 – São critérios para a análise do pré-projeto e defesa do pré-projeto: a) aderência à linha de pesquisa
escolhida pelo candidato (10%); b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
(20%); c) contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (20%); d) redação, demonstração de
capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência (20%); e) consistência da pesquisa proposta,
demonstração de conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais (20%); f) demonstração de
autonomia intelectual e pensamento crítico, etc. (10%).
3.3.5 - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
3.3.6 - As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização Etapa 1 (Apresentação e Defesa do PréProjeto), a presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido. Na ocorrência de grande número de
candidatos, poderá a Etapa 1 (Apresentação e Defesa do Pré-Projeto) se realizar em dias sucessivos,
3.3.7 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão, formada por 05 membros.
4. Tabela de Pontuação para o Mestrado e para o Doutorado
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5):
Atividades
Monitoria institucional de disciplina
Média do Histórico Escolar

Especialização na área do Programa (360 h)
Especialização em outras áreas (360 h)

Pontuação Máxima (10 pontos)
1,0 por ano (Máximo 1,0)
9,0 para média geral entre 9 e 10.
8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
5,0 para média geral entre 5,0 e 5,99.
1,5 por especialização concluída. (Máximo 1,5)
1,0 por especialização concluída. (Máximo 1,0)

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividades
Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Atuação Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício (instrutor,
consultor temporário, etc.)

Pontuação Máxima (10 pontos)
1,0 por ano (máximo 5)
1,5 por ano (máximo 6)
2,0 por ano (máximo 8)
1,5 por ano (máximo 6)
1,0 por ano (máximo 5)
1,0 por ano (máximo 5
1,0 por ano (máximo 5)
0,5 por ano (máximo 5)
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3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividades
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) ou similar
PIBIC Voluntário
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado

Pontuação Máxima (10 pontos)
1,0 por cada 1200 horas (máximo 5)
1,0 por ano (máximo 5 )
1,0 por ano (máximo 5 )
1,0 por ano de bolsa (máximo 2)
1,0 por orientação concluída (máximo 2)
1,0 por participação (máximo 4)

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 4):
Trabalhos produzidos
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas,
etc.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso internacional
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES

Publicação em revista nacional/internacional não
Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes ( ex.: prêmios científicos)
Patente com registro de depósito

inclusa

no

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,2 por trabalho/resumo (Máximo 1,0)
0,4 por trabalho/resumo (Máximo 3,0)
0,5 por apresentação (Máximo 3,0)
0,8 por trabalho/resumo (Máximo 3,0)
1,0 por trabalho (Máximo 3,0)
1,0 por trabalho (máximo 3,0)
- Qualis A1 ou A2 da Área Ciências Biológicas
II – 10,0 por artigo
- Qualis B1 a B3 da Área Ciências Biológicas II
– 9,0 por artigo
- Qualis B4 ou B5 da Área Ciências Biológicas
II – 7,0 por artigo
- Qualis C da Área Ciências Biológicas II – 2,0
por artigo
- Publicações em revistas avaliadas pelo JCR
com fator de impacto equivalente a classificação
“Qualis” acima terão pontuação similar.
1,0 por artigo (Máximo 3,0)
2,0 (máximo 4,0)
1,0 por atividade (Máximo 2,0)
1,0 por patente (Máximo 3,0)

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 1):
Trabalho produzido
Indicar evento, curso, duração, etc.
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Participação em cursos com média duração (mínimo 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos.
Participação em atividades de campo (ex.: expedições científicas,
levantamento faunísticos)
Participação em Bancas Examinadoras de trabalhos de conclusão de
curso
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto registrado de extensão
Participação em cursos nas áreas de bioquímica ou fisiologia com

Pontuação Máxima (10 pontos)
0,2 por participação (máximo 1,0)
0,5 por minicurso (máximo 3)
1,0 por curso (máximo 3)
1,0 por evento (máximo 3)
0,2 por atividade (máximo 2)
1,0 por banca (máximo 3)
0,5 por comissão (máximo 2)
1,0 por projeto (máximo 4,0)
5,0 por curso (Máximo 5,0)
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Trabalho produzido
Indicar evento, curso, duração, etc.
longa duração (mínimo 120 h), como aluno.
Monitoria de disciplina voluntária

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,5 por disciplina (máximo 2,0)

5. Resultado
5.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas deste
Edital. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média geral mínima 7,0 (sete virgula zero).
5.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, na defesa do pré-projeto de pesquisa,
na prova de conhecimento, na avaliação do Currículum vitae e na prova de idioma para o Mestrado, bem como,
pela maior nota, na defesa do pré-projeto de pesquisa e na avaliação do Currículum vitae para o Doutorado.
A divulgação do resultado final ocorrerá em sessão pública sessão pública e apenas o resultado final será
objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade obedecendo ao número de vagas fixadas no item 6.1 e
no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site
http://www.ufpe.br/bioquimicaefisiologia.
6. Recursos
6.1 – 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, sendo
facultado ao candidato solicitar revisão de provas e vistas dos respectivos espelhos de correção.
6.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
7. Vagas e Classificação
7.1 - São fixadas em 7 vagas para o Curso de Mestrado e 7 vagas para o Curso de Doutorado, Sendo 01 (uma)
vaga adicional para o Curso de Mestrado e 01 (uma) vaga adicional para o Curso de Doutorado para os
Servidores Ativos e Permanentes da UFPE, conforme resolução 01/2011 da CCEPE. Havendo desistência o
candidato subsequente classificado poderá ocupar a vaga.
8 – Disposições gerais
8.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia,
Depto. de Bioquímica do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco.
2º Andar do Prédio do Centro de Ciências da Saúde.
Av. Prof. Moraes Rego, s/n – CEP: 50.670-420
Cidade Universitária – Recife – PE.
Telefone/Fax: (81) 2126-8541 – 2126-8540 ramal 202
Site: http://www.ufpe.br/bioquimicaefisiologia
E-mail: bioqfis@gmail.com
8.2 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site : http://www.ufpe.br/bioquimicaefisiologia.
8.3 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre trinta e sessenta dias da
divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
8.4 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
8.5 - Será garantida a não identificação do candidato nas provas de conhecimento e idioma.
8.6 – Não há garantia de disponibilidade de bolsas de mestrado e de doutorado para os candidatos classificados.
8.7 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Vera Lucia de Menezes Lima
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia da UFPE
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ANEXOS:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO - Mestrado/Doutorado
II – INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E GERAÇÃO DE GRU
III – MODELO para organização DO CURRICULUM VITAE PARA MESTRADO E DOUTORADO
(comprovado e devidamente organizado)
IV – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
V - PROGRAMA DAS PROVAS DE CONHECIMENTO EM BIOQUÍMICA OU FISIOLOGIA

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO - MESTRADO/DOUTORADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
foto
Centro de Biociências
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA
Ficha de Inscrição do Candidato
Dados Pessoais
Nome:
Nome Social:
Filiação (Pai e Mãe):
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
CPF:
Título de Eleitor:
RG:
Órgão Emissor;
Data Emissão:
UF:
Endereço
N0:
Complemento:
Rua /Av:
Residencial
CEP:
Bairro:
Cidade:
UF:
Telefone Residencial: ( )
Telefone de Contato: ( )
Telefone Celular: ( )
E-mail(s);
Quais:
Candidato Deficiente: Sim  Não 
Possui Inscrição no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal: Sim  Não 
Dados do Curso de Maior Titulação
Curso:
IES:
UF:
Conclusão (semestre/ano):
Dados da Seleção
Linha de Pesquisa:
Título do Projeto de Pesquisa do Programa:
Título do Pré-Projeto de dissertação ou Tese:
Recife,_____/_____/________
_____________________________________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO II - INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E GERAÇÃO DE GRU
Site: www.tesouro.fazenda.gov.br
Guia de Recolhimento da união (lado direito do site)
Impressão GRU (lado esquerdo do site)
Preencher:
UG: 153098 - Gestão: 15233
Código do Recolhimento: 288322 - Avançar
N° de referência: 3023
Competência: (mês e ano do recolhimento)
CNPJ ou CPF do contribuinte: - Nome do contribuinte:
Valor principal: 50,00
Valor total: 50,00
Emitir GRU
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Imprimir: qualidade de impressão normal
ANEXO III – MODELO para organização DO CURRICULUM VITAE PARA MESTRADO E
DOUTORADO (comprovado e devidamente organizado)
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5):

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Atividades
Monitoria institucional de disciplina
Média do Histórico Escolar
Especialização na área do Programa (360 h)
Especialização em outras áreas (360 h)

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 0,5)
Atividades
Indicar período, local, função, envolvimento, etc..
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio na área do Programa
Professor de terceiro grau na área do Programa
Professor de terceiro grau de áreas afins
Atuação Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de
laboratório, etc.)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício (instrutor,
consultor temporário, etc.)

3 – ATIVIDADE DE PESQUISA (Peso 2):
Atividades
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento,
etc.
Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) ou similar
PIBIC Voluntário
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA
(Peso 4):

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Atividades
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de
páginas, etc..
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
estudantes

B.O. UFPE, RECIFE, 52 (047 ESPECIAL): 01 – 31

29 DE MAIO DE 2017.

27

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA
(Peso 4):

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos
internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)
Patente com registro de depósito

5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 4):
Atividades
Indicar evento, curso, duração, etc.
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de
trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Participação em cursos com média duração (mínimo 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos.
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, levantamento faunísticos)
Participação em Bancas Examinadoras de trabalhos de
conclusão de curso
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, congressos, etc.)
Participação em projeto registrado de extensão
Participação em cursos nas áreas de bioquímica ou fisiologia
com longa duração (mínimo 120 h), como aluno.
Monitoria de disciplina voluntária

ANEXO IV – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Requerimento de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição
Eu_____________________________________________________________(nome completo do candidato),
RG
nº_______________________,
Órgão
Expedidor
__________________________,
CPF
nº__________________________________________,
Número
de
Identificação
Social
(NIS)
nº_____________________________________________________________________,
residente
à
Rua/Av./Praça____________________________________________________________________,
Número________, Apartamento__________, na cidade de ________________________________, Estado de
___________________________________, venho, por meio deste instrumento, requerer a isenção de pagamento
da taxa de inscrição para o Processo Seletivo para Admissão – 1º semestre do ano Letivo de 2017 – ao corpo
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discente do programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia, Cursos de Mestrado e Doutorado,
considerando os requisitos e condições estabelecidos no Edital de Seleção.
Nestes termos, peço deferimento
Recife,________de____________de 2017
______________________________________________________
Assinatura do Candidato
ANEXO V - PROGRAMA DAS PROVAS DE CONHECIMENTO EM BIOQUÍMICA OU FISIOLOGIA
(da Seleção de Candidatos ao Mestrado)
ASSUNTOS DA PROVA DE BIOQUÍMICA
1. Estrutura e Função de Proteínas
2. Enzimas
3. Metabolismo dos Carboidratos
4. Metabolismo dos Lipídeos
5. Metabolismo dos Aminoácidos
6. Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos
7. Cadeia Transportadora de Elétrons
Bibliografia:
- NELSON, D.L. & COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª ed. Sarvier, 2014.
- MURRAY, R.K. Harper - Bioquímica Ilustrada. 29ª ed. Ateneu, 2013.
- VOET, D. et al. Fundamentos de Bioquímica: A Vida em Nível Molecular. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- ALBERTS, B., BRAY, D., LEWIS, J., RALFF, M., ROBERTS, K., WATSON, J.D. Biologia Molecular da
Célula. 5ª ed. Artmed, 2010.
- BERG, J.; STRYER, L.; TYMOCZKO, J.L. Bioquímica. 7ª ed. Guanabara Koogan. 2014.
ASSUNTOS DA PROVA DE FISIOLOGIA
1. Mecanismos de Excitabilidade da Membrana Celular.
2. Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo.
3. Fisiologia do Coração (Propriedades Elétricas e Mecânicas da Fibra Cardíaca).
4. Mecânica respiratória e intercambio gasoso.
5. Secreção gástrica e sua regulação.
6. Filtração Glomerular e sua Regulação.
7. Mecanismos de Ação celular dos Hormônios
Bibliografia:
- BERNE, Robert M., LEVY, Matthew N. Fisiologia - Elsevier Editora – Rio de Janeiro, 2004.
- AYRES, Margarida M. Fisiologia Básica – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- GUYTON, Arthur C., HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica – 9 Ed. – Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1996.
- COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, RJ, 1999.
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PORTARIA N.º2.248, DE 25 DE MAIO DE 2017.
TORNAR SEM EFEITO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, utilizando-se da delegação de competência que lhe foi outorgada, consoante
Portaria Normativa n.º 06/93, publicada no Boletim Oficial de 30 de dezembro de 1993, e nos termos dos artigos
143 e 153 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria de Pessoal n.º1.224, de 23 de março de 2017, publicada no
Boletim Oficial Especial n.º30, de 29/03/2017, que designou CLEIDE CLEA CUNHA MIRANDA, matrícula
SIAPE n.º1131542, CPF:1351.796.784-04 e LUCIANA DE FRANÇA CAVALCANTI, matrícula SIAPE
n.º1425958, CPF:025.357.244-48, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância
incumbida de apurar os fatos de que dá conta o Processo n.º23076.004374/2017-72. (Processo n.º
23076.020918/2017-43)

SÔNIA MARIA MEDEIROS DE MENEZES
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 007-CAA, DE 19 DE MAIO DE 2017.
DESIGNAÇÃO
O DIRETOR DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE, no uso das suas atribuições
estatutárias e regimentais,
R E S O L V E:
Art. 1º – Designar os docentes a seguir relacionados para atuarem como coordenadores de estágio obrigatório dos
cursos de graduação do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, conforme estabelecido pela Resolução n.
20/2015, do CCEPE/UFPE.
Curso de Administração - Prof. Marconi Freitas da Costa;
Curso de Comunicação Social – Prof. Amilcar Almeida Bezerra;
Curso de Design – Semestre 2017.1. Prof. Silvio Diniz de Lourenço Junior (Coordenador) e Prof. Antônio Luís
de Oliveira Filho (Vice-Coordenador);
Curso de Engenharia Civil – Profa. Maria Isabela Marques da Cunha Vieira Bello;
Curso de Engenharia de Produção – Profa. Thárcylla Rebecca Negreiros Clemente;
Curso de Matemática–Licenciatura – Semestres 2017.1 e 2017.2. Prof. Edelweis José Tavares Barbosa;
Curso de Medicina – Prof. Aristides Vitorino de Oliveira Neto (Coordenador) e Fernando Castim Pimentel (ViceCoordenador);
Curso de Pedagogia-Licenciatura – Profa. Orquídea Maria de Souza Guimarães Paulino (Coordenadora) e Profa.
Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida (Vice-Coordenadora);
Curso de Química-Licenciatura - Prof. Roberto Araújo Sá;
Curso de Física–Licenciatura – Profa. Tânia Maria Goretti Donato Bazante;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
MANOEL GUEDES ALCOFORADO NETO
Diretor do Centro Acadêmico do Agreste/UFPE
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