Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Educação
Retificação do Edital com as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo
2022 ao corpo discente do Programa de Pós- Graduação em Educação, Curso de
Mestrado, publicado no Boletim Oficial Especial da UFPE Nº 124 de 10/08/2021
OBSERVAÇÃO: O edital publicado já se encontra com as alterações abaixo:
•

Item 2.1, “f)”,

Onde se lê:
“Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), paga através
de GRU (Anexo I). A cobrança da taxa prevista será dispensada para os seguintes casos
(requerimento de isenção Anexo V):
•

Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove 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;

•

Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor
substituto.”

Leia-se:

“Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), paga através
de GRU (Anexo I). A cobrança da taxa prevista será dispensada para os seguintes casos:
•

Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de
graduação ou de mestrado; anexar documento da Secretaria do curso que comprove
ser concluinte de graduação até 31 de dezembro de 2021.

•

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:
apresentar requerimento de isenção Anexo V e o comprovante de cadastramento
emitido

em

2021

e

com

situação

de

cadastro

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ .

atualizado

pelo

site

•

Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor
substituto, anexar um documento de vínculo.”

• Anexo II - VAGAS POR LINHAS DE PESQUISA (SELEÇÃO DE MESTRADO)
Inclusão da ementa da Linha de Pesquisa Identidades e Memórias
Ementa: As pesquisas dessa linha destacam questões relacionadas à constituição de
identidades, memórias e desigualdades sociais, estas últimas analisadas sob vários
âmbitos. Neste aspecto, busca-se ampliar os limites da compreensão tradicional de
Ciência, combatendo o eurocentrismo epistemológico; para tal, os estudos teóricos e
empíricos abrangem temáticas subalternizadas na Educação, enfatizando a compreensão
tanto dos processos históricos de produção de desigualdades, quanto de iniciativas
eficazes na promoção de equidade.
• Anexo III - FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO (SELEÇÃO DE
MESTRADO)

Onde se lê:
ITENS

PONTUAÇÃO

MÁXIMA PONTO
S

100
Titulação - até 50 pontos

Subtotal

Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas x 40/10

40 pontos

)
Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0(pontua-se só um curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0(pontua-se 1,5 por curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0(pontua-se 1,0 por curso)

Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0(pontua-se 1,0 por curso)

Experiência Profissional - até 10 pontos
Docência no ensino superior ou na educação básica

Subtotal
4,0(pontua-se

2,0

semestre)
Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0(pontua-se 2,0 por ano)

por

Aprovação em concursos e seleções públicas para

2,0(pontua-se 1,0 aprovação)

atividade de magistério
Atividades de Pesquisa e Extensão - até 15

Subtotal

pontos
Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou

5,0(pontua-se

2,5

por

2,5

por

2,0

por

semestre)
Iniciação à Docência
Participação em Atividades de Extensão – participação em

5,0(pontua-se

projeto de

semestre)

extensão aprovado por instituição de ensino superior
Monitoria Acadêmica

4,0(pontua-se
semestre)

Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0(pontua-se 0,25 por evento)

Produção Acadêmica - até 25 pontos
Trabalhos completos publicados em anais de eventos

Subtotal
7,0(pontua-se

3,5

por

2,0

por

2,0

por

2,0

por

trabalho)
Apresentação de trabalhos em eventos, palestras

8,0(pontua-se
trabalho)

Resumo de trabalho em anais de eventos

4,0(pontua-se
trabalho)

Outros trabalhos publicados na área de educação, tais como

4,0(pontua-se

relatório

trabalho)

técnico, artigos em jornais, artigos em revista
Premiação acadêmica

2,0(pontuar uma única vez)
TOTAL DE PONTOS
(soma dos subtotais)

Leia-se:
ITENS

PONTUAÇÃO

MÁXIMA PONTOS

100
Titulação - até 50 pontos
Histórico da Graduação (Média das disciplinas cursadas)

Subtotal
40 pontos

Curso de especialização na área de educação ou áreas afins

2,0(pontua-se só um curso)

Cursos de atualização com mais de 100 horas

3,0(pontua-se 1,5 por curso)

Cursos de atualização com duração de 12 até 99 horas

3,0(pontua-se 1,0 por curso)

Cursos de atualização com duração de 4 até 12 horas

2,0(pontua-se 1,0 por curso)

Experiência Profissional - até 10 pontos
Docência no ensino superior ou na educação básica

Subtotal
4,0(pontua-se

2,0

por

semestre)
Atividades ligadas ao magistério que não a docência

4,0(pontua-se 2,0 por ano)

Aprovação em concursos e seleções públicas para

2,0(pontua-se 1,0 aprovação)

atividade de magistério
Supervisão de estudantes da Educação Superior em Estágio

4,0

(pontua-se

Curricular Docente obrigatório

semestre)

Atividades de Pesquisa e Extensão - até 15

1,0

por

Subtotal

pontos
Participação em pesquisa acadêmica, Iniciação Científica ou

5,0(pontua-se

2,5

por

2,5

por

semestre)
Iniciação à Docência
Participação em Atividades de Extensão – participação em

5,0(pontua-se

projeto de

semestre)

extensão aprovado por instituição de ensino superior

Monitoria Acadêmica

4,0(pontua-se

2,0

por

semestre)
Participação em eventos científicos como ouvinte

1,0(pontua-se 0,25 por evento)

Produção Acadêmica - até 25 pontos

Subtotal

Trabalhos completos ou resumo expandido publicados em anais

14,0(pontua-se

de eventos; livros ou capítulos de livro; artigo em períodico

trabalho)

Apresentação de trabalhos em eventos, palestras

8,0(pontua-se

3,5

por

2,0

por

2,0

por

trabalho)

Outros trabalhos publicados na área de educação, tais como

8,0(pontua-se

resumo de trabalho em anais de eventos, relatório técnico,

trabalho)

artigos em jornais, artigos em revista (magazine)
Premiação acadêmica

2,0(pontuar uma única vez)
TOTAL DE PONTOS
(soma dos subtotais)

• Anexo V - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Onde se lê:
“OBSERVAÇÃO: Anexar cópia do Cartão do benefício recebido para comprovar a condição de inscrito
no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda.”

Leia-se:
“OBSERVAÇÃO: Anexar comprovante de cadastramento emitido em 2021 e com situação de cadastro
atualizado pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ para comprovar a condição de
inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa
renda.”

