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CENTRO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO (*)
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
(APROVADO POR AD REFERENDUM)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, considerando o
Termo de Cooperação nº 967/2013 celebrado entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (SETEC/MEC) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) através do Centro de
Informática, torna público o presente Edital no Boletim Oficial da UFPE e no endereço eletrônico
http://www.cin.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2014, ao corpo discente
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, Curso de Mestrado Profissional.
Serão abertas três turmas, uma para cada uma das ênfases: Redes de Computadores, Gestão de Tecnologia da
Informação e Sistemas de Informação. Em cada turma serão ofertadas até 41 vagas para servidores efetivos
analistas e técnicos em Tecnologia da Informação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
CEFETs e Colégio Pedro II, até 3 vagas para servidores efetivos e ativos da UFPE e pelo menos 1 vaga para o
público em geral, totalizando 135 (cento e trinta e cinco vagas) oferecidas à admissão.
Dentro do escopo dos objetivos do Projeto de Qualificação dos Analistas e Técnicos em Tecnologia da
Informação dos Institutos Federais, CEFETs e Colégio Pedro II, operacionalizado através do Termo de
Cooperação nº 967/2013 entre a SETEC/MEC e a UFPE, está previsto o custeio e a liberação de três técnicos
para cada uma destas 41 (quarenta e uma) instituições, sendo um para cada uma das três ênfases previstas
neste Edital. O detalhamento dos compromissos a serem assumidos pelas Instituições e pelos candidatos a
estas vagas será apresentado em Nota Informativa a ser divulgada pela SETEC/MEC.
1 Pré-requisitos
1.1 Para as 123 (cento e vinte e três) vagas destinadas à Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica
1.1.1 Ser servidor efetivo do quadro de pessoal dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
CEFETs ou do Colégio Pedro II com provimento nos cargos de Técnico de Tecnologia da Informação
ou Analista de Tecnologia da Informação;
1.1.2 Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC;
1.1.3 Possuir disponibilidade de tempo para estudos e condições para atendimento das exigências do curso;
1.1.4 Não estar cursando ou ter mestrado concluído.
1.2 Para as 9 (nove) vagas destinadas aos servidores da Universidade Federal de Pernambuco
1.2.1 Ser servidor efetivo do quadro de pessoal da UFPE;
1.2.2 Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC;
1.2.3 Possuir disponibilidade de tempo para estudos e condições para atendimento das exigências do curso;
1.2.4 Não estar cursando ou ter mestrado concluído na área de computação ou afim.
1.3 Para as 03 (três) vagas destinadas ao público em geral
1.3.1 Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC;
1.3.2 Possuir disponibilidade de tempo para estudos e condições para atendimento das exigências do curso;
1.3.3 Não estar cursando ou ter mestrado concluído na área de computação ou similar.
2 Inscrição:
2.1 Para o Curso de Mestrado Profissional exige-se a graduação em qualquer área do conhecimento com
nota média global igual ou maior do que 5,5 (cinco e meio).
2.1.1 A Média do Histórico Escolar da Graduação 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 que for apresentada através de conceito ou classe será transformada em nota na
escala de 0 a 10 pela Comissão de Seleção e Admissão.
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2.2 As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria da Pós-Graduação em Ciências da Computação, situada
na Sala D212 do Centro de Informática – UFPE, Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade
Universitária (Campus Recife), Cidade Universitária, 50740-560, Recife, Pernambuco entre os dias 02 a
27 de fevereiro de 2014, de segunda à sexta, entre 09:00 e 12:00 horas e 13:00 e 16:00 horas,
pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato.
2.3 A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições e recebida pelo Programa em até 3 (três) dias da mesma data, não se
responsabilizando o Curso por atrasos ocorridos na entrega postal.
2.4 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 3.
2.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese
ou a qualquer título.
2.6 Só será permitida uma inscrição por candidato. Caso seja enviada mais de uma, apenas a última será
considerada válida.
3

Documentação para a inscrição:

3.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado Profissional:
a) Cópia da Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I);
b) Cópias autenticadas de Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última votação ou
certidão de quitação eleitoral emitida no sítio do Tribunal superior Eleitoral (www.tse.gov.br), ou passaporte,
no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) Curriculum Vitae, no modelo do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), incluindo as seções: Dados Gerais,
Projetos, Produção Bibliográfica, Produção Técnica, Orientações, Produção Cultural, Evento e Bancas; e
e) Cópia da documentação comprobatória de todas as atividades indicadas no Curriculum Vitae. A
documentação comprobatória deve ser organizada seguindo a mesma ordem das seções do Currículo Lattes.
Para cada documento, deve haver uma indicação do número da seção do Currículo Lattes e do item dessa
seção que o referido documento visa comprovar. Só as informações com comprovação serão avaliadas.
f) Para servidores dos Institutos federais, CEFETs e Colégio Pedro II exige-se comprovante de que é servidor
efetivo dos cargos de Técnico de TI ou Analista de TI. Comprovantes similares devem ser apresentados pelos
candidatos que sejam servidores ativos e permanentes da UFPE.
3.2 – Além dos documentos indicados no Item 3.1, os candidatos ao Curso de Mestrado Profissional deverão
instruir a ficha de inscrição com:
a) 01 (um) Pré-Projeto de Pesquisa (Vide orientações no Anexo II);
b) Fotocópia autenticada do Diploma (frente e verso) ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação
reconhecido pelo MEC;
c) Fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
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d) Mídia digital (Compact Disc ou DVD) não regravável contendo um vídeo de defesa da proposta com
tamanho de até 20 MB (vinte megabytes) conforme orientações abaixo:
O candidato deve produzir um vídeo digital de média resolução com duração entre 3 a 5 minutos onde ele
registrará imagens e áudio de si próprio, respondendo a perguntas relacionadas ao seu interesse em
participar do Mestrado Profissional em Computação SETEC/UFPE/2014. As perguntas a serem
respondidas na entrevista em vídeo são as seguintes:
i. Qual o seu nome?
ii. Em qual instituição ou entidade pública federal você trabalha e (ou) está lotado?
iii. Qual cargo e (ou) função você ocupa nessa instituição?
iv. Quais atividades você realiza regularmente no seu trabalho?
v. O que você espera obter de contribuição para a sua instituição, com a sua participação no curso?
vi. Qual sua expectativa pessoal com a participação no curso?
vii. Qual a disponibilidade para participar dos encontros presenciais em Recife, nos períodos do curso
estabelecidos no Calendário a ser divulgado oportunamente (uma semana por mês durante o período
de aulas)?
viii. Qual o nível de apoio que você espera obter, dos seus superiores na sua instituição para a realização
do curso?
ix. Fale um pouco sobre o problema de sua pesquisa e em como ela poderá ajudar sua instituição e/ou a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Recomenda-se usar uma câmera de celular ou webcam de computador para realizar o vídeo de defesa da
proposta.
Serão aceitas as opções de formato de vídeo mais comuns e o vídeo deve ser produzido sem recursos de
corte ou edição.
3.3 – O diploma do Curso de Graduação obtido no estrangeiro deverá ser apresentado com autenticação
consular brasileira. No ato da matrícula, os alunos deverão assinar um termo dando ciência de que só
receberão o diploma após o seu diploma de graduação ser revalidado.
3.4 Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado Profissional de concluintes de Curso de
Graduação, e condicionada a matrícula à classificação e à conclusão da Graduação, até a data de
realização da matrícula. Neste caso o candidato deve anexar uma declaração da Coordenação de seu curso
de graduação de que tem condições de concluir o curso de graduação até a data de realização da matrícula.
3.5 A Ficha de Inscrição (Anexo I) deve ser impressa e anexada à documentação a que se referem os Itens 3.1
e 3.2.
3.6 Após a entrega da documentação comprobatória, não será permitida a inclusão ou substituição de nenhum
documento.
4

Processo de Seleção e Admissão

O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa.
A Seleção para o Mestrado Profissional constará de:
Etapas da Seleção de Mestrado
Período de Inscrições, conforme item 2
Etapa 1 - Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa e da defesa da proposta
(Peso 6,0)
Resultado da Etapa 1
Prazo Recursal da Etapa 1

Datas
02/02/2014 a 27/02/2014
06/03/2014 a 14/03/2014

Horários
9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
9:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00

17/03/2014
18/03/2014 a 20/03/2014

18:00
9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
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Etapas da Seleção de Mestrado
Etapa 2 – Avaliação do Curriculum
Vitae (Peso 4,0)
Resultado da Etapa 2
Prazo Recursal da Etapa 2
Divulgação do Resultado Final
Prazo Recursal do Resultado Final
Confirmação de Matrícula
para a
primeira turma (ênfase em “Redes de
Computadores”) na secretaria do curso.
Efetivação da matrícula e Início das
aulas para a primeira turma (ênfase em
“Redes de Computadores”)
Confirmação de matrícula para a
segunda turma (ênfase em “Gestão de
Tecnologia da Informação”)
Início das aulas para a segunda turma
(ênfase em “Gestão de Tecnologia da
Informação”)
Confirmação de matrícula para a
terceira turma (ênfase em “Sistemas de
Informação”)
Início das aulas para a terceira turma
(ênfase em “Sistemas de Informação”)

Datas
21/03/2014 a 27/03/2014

Horários
9:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00

28/03/2014
29/03/2014 a 31/03/2014
03/04/2014
04/04/2014 a 06/04/2014
07/04/2014 a 24/04/2014

18:00
9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
18:00
9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
Conforme Calendário da PROPESQ

12/05/2014
(data provável a ser
confirmada posteriormente)
Julho de 2014
(data provável a ser
confirmada posteriormente)
Agosto de 2014 (data
provável a ser confirmada
posteriormente)
Novembro de 2014
(data provável a ser
confirmada posteriormente)
Dezembro de 2014 (data
provável a ser confirmada
posteriormente)

Conforme Calendário da PROPESQ

Conforme Calendário da PROPESQ

Conforme Calendário da PROPESQ

Conforme Calendário da PROPESQ

Conforme Calendário da PROPESQ

4.1 – Etapa 1 – Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa e da Defesa da Proposta
A Etapa 1 deste processo seletivo é de caráter eliminatório, com peso 6,0 (seis) na composição da nota final.
Ela é composta da avaliação do pré-projeto e da defesa da proposta entregues pelo candidato.
4.1.1

Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa, com peso 6,0 (seis) na composição da nota da Etapa 1.

4.1.1.1 São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa:
Critério
Aderência a temas de pesquisa da área de concentração/ênfase escolhida (C1)
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e descrição do problema (C2)
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (C3)

Percentual
10%
10%
10%

Redação, demonstração de capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência
(C4)

10%

Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores
principais da área e dos debates atuais (C5)
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico (C6)
Alinhamento com os objetivos do Edital (C7)

20%
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4.1.1.2 No critério de alinhamento com os objetivos do Edital (C7) será atribuída:
4.1.1.2.1 Para os candidatos às vagas da UFPE ou do público em geral, 10 pontos;
4.1.1.2.2 Para os candidatos às vagas da SETEC lotados a, pelo menos, 100 km de locais de oferta de
mestrados em Computação ou similar, listados no Anexo III, 10 pontos.
4.1.1.2.3 Para os candidatos às vagas da SETEC lotados a menos de 100 km de locais de oferta de
mestrados em Computação ou similar, listados no Anexo III, 5 pontos.
4.1.1.3 O cálculo da nota da Avaliação do Pré-Projeto (NOTA_PP) será expresso como segue:
NOTA_PP = (C1*10 + C2*10 + C3*10 + C4*10 + C5*20 + C6*20 + C7*20)/100
4.1.1.4 O depósito do pré-projeto de pesquisa no ato de inscrição será de responsabilidade exclusiva do
candidato, com o mínimo de 05 e o máximo de 10 páginas, contendo, no mínimo: título do tema de
interesse em pesquisa, introdução, justificativa, objetivo, metodologia, cronograma e referências
bibliográficas.
4.1.2

Avaliação do Vídeo Defesa da Proposta, com peso 4,0 (quatro) na composição da nota da Etapa 1.

4.1.2.1 A avaliação do vídeo defesa da proposta terá como eixo orientador os seguintes critérios:
CRITÉRIO
Expressão verbal e
capacidade de
articular ideias
Defesa do
anteprojeto de
pesquisa

SIGNIFICADO
Fluência nas respostas e nas informações prestadas durante a
entrevista. Encadeamento satisfatório de discurso, linguagem adequada
e capacidade de síntese (E1)
Capacidade de defender a exequibilidade e pertinência do anteprojeto
de pesquisa proposto, bem como os objetivos estabelecidos (E2)

Disponibilidade
para a realização do
mestrado
Espírito de equipe

Inexistência de obstáculos e empecilhos que inviabilizem a
disponibilidade para desenvolver as atividades do curso nos prazos
regulamentares (E3)
Disposição para trabalhos em grupo e troca de conhecimento com os
colegas, viabilizando o desenvolvimento do curso em um ambiente de
aprendizado colaborativo e de crescimento conjunto (E4)
Nível de apropriação das terminologias, conceitos e da literatura
correlata à área de estudo do anteprojeto (E5)

Conhecimento da
ênfase escolhida

Percentual
20%

40%

20%

10%
10%

4.1.2.2 O cálculo da nota da Avaliação do Vídeo Defesa da Proposta (NOTA_VDP) será expresso como
segue:
NOTA_VDP = (E1*20 + E2*40 + E3*20 + E4*10 + E5*10)/100
4.1.3

– Resultado da Etapa 1

4.1.3.1 O cálculo da nota da Etapa 1 (NOTA_ETP1) será expresso como segue:
NOTA_ETP1 = (NOTA_PP*6,0 + NOTA_VDP*4,0)/10
4.1.3.2 Apenas os candidatos que alcançarem nota igual ou superior a 7,0 na Etapa 1 terão seus CVs avaliados
na Etapa 2.
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4.2 Etapa 2 – Avaliação do Curriculum Vitae
A Etapa 2 deste processo seletivo é de caráter classificatório, com peso 4,0 (quatro) na composição da nota
final. Ela é composta pela Avaliação do Curriculum Vitae do candidato.
4.2.1

São critérios para a avaliação do Curriculum Vitae:
Critério
Histórico (N_H)
Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)
Experiência em Pesquisa, Desenvolvimento
Inovação (N_EPDI)

4.2.2

Percentual
70%
10%
e
20%

O cálculo da Nota do Curriculum Vitae (NOTA_CV) será expresso como segue:

NOTA_ETP2 = (N_H*70 + N_PCT*10 + N_EPDI*20)/100

4.2.3

Na avaliação do Curriculum Vitae serão obedecidas as seguintes fórmulas e tabelas de pontuação:

a) Histórico (N_H)


A Nota do Histórico (N_H) é calculada como segue:
N_H = (HG*N_POS)/10, onde

HG = Média Geral do Histórico Escolar da Graduação,
N_POS = Nota calculada de acordo com a seguinte tabela (onde “Conceito CAPES” refere-se ao
conceito da CAPES (triênio 2010-2012) do Programa de Pós-Graduação na mesma área e instituição
do curso de Graduação do candidato.):





Conceito CAPES
5, 6 e 7

N_POS
10,0

4

9,5

3

9,0

Sem Programa

8,0

Prêmios, tal qual a láurea, serão avaliados pela comissão e podem adicionar 0,5 pontos ao HG.
Ter concluído com êxito um curso de pós-graduação lato sensu adiciona 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.
A nota máxima atribuída a N_H e HG é 10,0 (dez).
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b) Produção Científica e Tecnológica (N_PCT)


A nota da Produção Científica e Tecnológica (N_PCT) é calculada como segue:
N_PCT = N_Periodicos + N_Eventos, onde
b.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
N = número de estratos diferentes das outras publicações em periódicos (por exemplo,
se o maior índice for A2 e as outras publicações forem 2 B1, 1 B2 e 3 B4, N será 3),
NPPj = número de publicações em periódicos com Qualis CC j (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).
b.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 estratos diferentes das outras publicações em eventos,
NPEj = número de publicações em eventos com Qualis CC j,
IPEj = índice da publicação em evento j.





Os índices das publicações (IPP e IPE) estão definidos de acordo com a tabela a seguir:

Estrato no Qualis CC
A1
A2
B1
B2
B3
B4

Índice
1,00
0,85
0,70
0,50
0,20
0,10

B5

0,05

NC

0,00

As publicações em Eventos serão avaliadas de acordo com o Documento de Área em Ciência da
Computação da CAPES, disponível em http://www.cin.ufpe.br (disponibilizado pela CAPES em
31/8/2012). Na ficha de inscrição, deve-se informar o nome do evento ou periódico exatamente
como aparece no Qualis-CC.
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As publicações em Periódicos serão avaliada de acordo com o Qualis de Periódicos da Área de
Ciência da Computação da CAPES disponível em http://www.cin.ufpe.br (disponibilizado pela
CAPES em Setembro de 2013). Na ficha de inscrição, deve-se informar o nome do evento ou
periódico exatamente como aparece no Qualis.
Caso o candidato seja primeiro autor da publicação, ele terá 100% da nota da publicação, caso
contrário terá 50% da nota da publicação.
A nota máxima atribuída a N_PCT, N_Periodicos e N_Eventos é 10,0 (dez).

c) Experiência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (N_EPDI)


O somatório máximo das notas é limitado a 10 (dez) pontos.
Atividade

Pontuação Máxima
>=3A 2A 1,5A 1A 0,5A

Iniciação Científica

9

8

7

6

5

Bolsa de P&D&I

10

9

8

7

6

A = Anos de Experiência
5

Resultado

5.1 O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, como definido abaixo:
NOTA_FINAL = (NOTA_ETP1*6,0 + NOTA_ETP2*4,0)/10
5.2 Considerando, de acordo com o Item 6, que cada candidato concorre às vagas reservadas para sua
instituição serão emitidas, para cada uma das três turmas, 43 (quarenta e três) listas com os candidatos
classificados em ordem decrescente da Nota Final, sendo uma para cada instituição (38 institutos federais,
02 cefets, Colégio Pedro II e UFPE) e uma lista com os candidatos classificados para as vagas destinadas
ao público em geral de acordo com o vinculo dos mesmos a cada um destes grupos.
5.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Nota do Histórico, Nota da Produção Científica e
Tecnológica, Nota da Experiência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e Idade (maior idade).
5.4 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
6

Número de Vagas

6.1 Em cada uma das três turmas será oferecida 1 (uma) vaga para servidores efetivos dos cargos de Técnico
de Tecnologia da Informação e Analista de Tecnologia da Informação de cada um dos 41 (quarenta e um)
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, CEFETs e Colégio Pedro II. Para o preenchimento
de cada uma destas vagas será utilizada a lista de classificação correspondente a cada uma destas
instituições.
6.1.1 Caso alguma instituição não possua candidatos classificados, a sua vaga será alocada para outra destas
instituições, respeitando a ordem de classificação.
6.1.2 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente pela Nota do Histórico, Nota da Produção
Científica e Tecnológica, Nota da Experiência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e Idade
(maior idade).
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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 em cada uma das três turmas, para servidores ativos e
permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), 3 (três) vagas institucionais, além das 41 (quarenta e uma)
oferecidas no Item 6.1. Para fazer jus às tais vagas, os servidores devem obter aprovação no processo de
seleção.
6.3 Em cada turma será oferecida uma vaga para o público em geral.

7

Procedimentos para matrícula

7.1 Aceitação
7.1.1

Os candidatos convidados à matrícula deverão informar se aceitam continuar no processo de seleção,
num prazo de 48 horas, comprometendo-se a iniciar o processo de matrícula no primeiro encontro
presencial.
7.1.2 Para aceitação do convite, o candidato convidado deverá enviar cópias digitais, por meio online, dos
documentos com dados pessoais e registros escolares bem como, no caso dos candidatos às vagas
destinadas à SETEC, da Carta de Anuência (Anexo IV) assinada pela chefia imediata, diretor geral do
campus e reitor da instituição na qual o servidor é lotado, assim como Termo de Compromisso (Anexo
V), preenchido e assinado pelo próprio candidato.
7.1.2.1 Para os candidatos às vagas destinadas à SETEC, a emissão da Carta de Anuência deverá seguir os
critérios detalhados em Nota Informativa a ser divulgada pela SETEC/MEC.
7.1.3 Havendo desistência ou falta de resposta, novos candidatos serão chamados de acordo com a
respectiva lista de classificação (vide Item 6).
7.2 Matrícula
7.2.1

7.2.2

7.2.3

A matrícula será efetivada com o recebimento de cópias impressas dos documentos de matrícula,
entregues pessoalmente pelo candidato. O conjunto completo dos documentos necessários será
informado quando oportuno.
Além da entrega de cópias dos documentos de caráter pessoal, para os candidatos vinculados ao
convênio com a SETEC, há a necessidade de apresentação da Carta de Anuência de matrícula emitida
pela instituição de origem, bem como o Termo de Compromisso, preenchido e assinado pelo próprio
candidato.
A autenticação dos documentos recebidos será feita no próprio local de matrícula.

8 Recursos
8.1 Dos resultados de cada uma das etapas 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.
8.2 Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
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9

Disposições gerais

9.1 Local de informações e inscrições:
Centro de Informática (CIn) da UFPE
Secretaria da Pós-Graduação em Ciências da Computação
Sala D212
Fone : 81 – 21268430 ramal 4712
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife) - Recife - Pernambuco Brasil
CEP: 50740-560
Email – loas@cin.ufpe.br
Solicitações de recursos:
Centro de Informática (CIn) da UFPE
Secretaria da Pós-Graduação em Ciências da Computação
Sala D212
Fone: 81 – 21268430 ramal 4712
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária (Campus Recife) - Recife - Pernambuco Brasil
CEP: 50740-560
Ou através de e-mail para o endereço loas@cin.ufpe.br

9.2 As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
9.3 É consagrada a nota 7,0 (sete) como nota mínima para aprovação na Etapa de caráter eliminatório.
9.4 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.
9.5 Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre trinta e sessenta dias da
divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
9.6 A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
9.7 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Recife, 20 de janeiro de 2014

Coordenação da Pós-Graduação em Ciências da Computação – UFPE
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Anexo I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados de Identificação
Nome do Candidato
Data de Nascimento

Naturalidade

Identidade
Órgão emissor
CPF
Estado Civil
Email
Telefones ( Com DDD)
Endereço
Dados Funcionais para candidatos vinculados ao MEC
Matrícula Siape
Cargo
Instituição
Campus
Endereço do campus
de lotação (rua, bairro,
Telefone do
município, UF e CEP)
campus
Responsável pelo
campus
Telefone
Chefia imediata
Telefone
Ênfase Desejada (escolher apenas uma opção)
( ) Gestão de TI ( ) Redes de Computadores ( ) Sistemas de Informação
Formação Acadêmica ( Graduação)
Nome do Curso
Início ( Ano)

Data de
emissão

Término ( Ano)

Instituição
Formação Acadêmica ( Pós-Graduação)
Nome do Curso
Início ( Ano)
Término ( Ano)
Instituição
Informações Profissionais
Tempo de Experiência Profissional (informe se foi no Setor Público ou Privado)
Emprego Atual
Cargo
Função
Outras Informações
Sou candidato às vagas destinadas à SETEC e, portanto, declaro conhecer o teor da Nota Informativa que
complementa este Edital: ( ) Sim ( ) Não.
Assinatura
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Anexo II
SELEÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL 2014
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO
1. Introdução
1.1. O pré-projeto de pesquisa é um instrumento exigido dentro do Mestrado Profissional em Ciências da
Computação, com o objetivo de nortear o desenvolvimento da pesquisa aplicada que será realizada pelo
estudante, durante o curso. O projeto será desenvolvido em uma das três ênfases: Gestão de Tecnologia da
Informação, Redes de Computadores e Sistemas de Informação.
2. Ênfases do Mestrado profissional em Computação SETEC/UFPE 2014/2015
2.1. Gestão de Tecnologia da Informação Nesta ênfase são abordados temas relacionados à gestão de
processos e da organização e de projetos de software, incluindo metodologias para o desenvolvimento de
software com qualidade.
2.2. Redes de Computadores Nesta ênfase são abordados aspectos relativos ao projeto, implantação e
gerenciamento de redes de computadores observando requisitos de desempenho, confiabilidade e
segurança.
2.3. Sistemas da Informação Nesta área de concentração são abordados aspectos relacionados ao projeto
e desenvolvimento de sistemas de informação visando a melhoria de organizações das mais diversas
atividades.
3. Características de um Pré-Projeto
3.1. Um pré-projeto de pesquisa também é um documento que auxilia o candidato a demonstrar, de forma
direta e objetiva:
3.1.1. Qual é a questão que ele crê que deva ser discutida e pesquisada – o problema de pesquisa, em sua
acepção mais ampla.
3.1.2. Os objetivos que o (candidato a) pesquisador pretende alcançar, de modo mais focalizado, no
âmbito da questão de pesquisa mais ampla.
3.1.3. As razões pelas quais a pesquisa será realizada, isso é, as justificativas.
3.1.4. Como a pesquisa será realizada, isso é, qual a metodologia a ser usada.
3.2. Ao redigir o pré-projeto, o candidato deve ter em mente que o texto precisa ser contínuo, fluido, sem
erros de redação, pontuação, acentuação e concordância. Deve ainda estar fundamentado, se possível, em
trabalhos de natureza científica, já publicados na literatura especializada. É preciso evitar frases soltas,
citações sem comentários e ausência de ligações entre os diversos elementos componentes do texto.
3.3. O pré-projeto deverá ter no mínimo 05 e no máximo 10 folhas no padrão ABNT, incluindo a capa e
as referências.
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MODELO DE PRÉ-PROJETO
Identificação
Aluno:

Projeto
Título: Deve compreender o objeto central do estudo, que geralmente está nos objetivos (tema, problema,
solução).
Ênfases: Indicar apenas uma das três ênfases indicadas.
Introdução: Introdução é composta pela apresentação rápida do assunto abordado e seu mérito. É uma seção na
qual se aguça a curiosidade do leitor, na qual se tenta “vender-lhe” o projeto.
Justificativa: Justificar é oferecer a razão para a construção do trabalho. Responde a pergunta por que fazer o
trabalho, procurando os antecedentes do problema e a relevância do assunto/tema, argumentando sobre a
importância prático-teórica, colocando as possíveis contribuições esperadas. No caso do candidato ser servidor
de algum instituto federal de educação, ciência e tecnologia, CEFET ou Colégio Pedro II deverá ser também
indicada a aderência do projeto aos problemas da instituição do candidato ou da Rede Federal de EPCT.
Objetivos: Refere-se à indicação do que é pretendido com a realização do estudo ou pesquisa e quais os
resultados que se pretende alcançar. Define o que se quer fazer na pesquisa. Os objetivos devem ser redigidos
com verbos no infinitivo, exemplo: caracterizar, identificar, compreender, analisar, verificar. Pode ser divido em
objetivo geral e objetivos específicos.
Metodologia: Metodologia significa estudo do método. Método é um procedimento, ou melhor, um conjunto de
processos necessários para alcançar os fins de uma investigação. É o caminho percorrido em uma investigação de
como será realizado o trabalho para atingir os objetivos estabelecidos.
Cronograma: É um instrumento de planejamento e controle em que são definidas e detalhadas minuciosamente
as atividades a serem executadas durante um período estimado, no caso, durante a duração do projeto.
Referências: Nessa parte são exibidos os livros, sites, revistas, enfim, todo o material que foi consultado para
elaboração do trabalho. É importante que todo esse material esteja devidamente referenciado no texto que foi
escrito para que fique contextualizado.
Assinatura:
Local e data
---------------------------------------------------------Nome do Proponente
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Anexo III
LISTA DE CIDADES QUE OFERECEM CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO OU SIMILAR
Estado
AL
AM
BA
BA
BA
CE
CE
CE
CE
DF
DF
ES
GO

Cidade
Maceió
Manaus
Salvador
Salvador
Salvador
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Brasília
Brasília
Vitória
Goiânia

Instituição
UFAL
UFAM
UFBA
UNIFACS
UNIFACS
UECE
UECE/CEFET
UFC
UNIFOR
UNB
UNB
UFES
UFG

DA
Federal
Federal
Federal
Particular
Particular
Estadual
Estadual
Federal
Particular
Federal
Federal
Federal
Federal

MA
MA
MG
MG

São Luís
São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte

UEMA
UFMA
PUC/MG
UFMG

Estadual
Federal
Particular
Federal

MG
MG
MG
MG
MG
MG
MS
MS
PA
PB
PB
PE
PE
PE
PE
PE
PI
PR
PR
PR
PR
PR
PR
RJ
RJ
RJ

Itajubá
Juiz de Fora
Lavras
Ouro Preto
Uberlândia
Viçosa
Campo Grande
Campo Grande
Belém
Campina Grande
João Pessoa
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Teresina
Cornélio Procópio
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Londrina
Maringá
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

UNIFEI
UFJF
UFLA
UFOP
UFU
UFV
UFMS
UFMS
UFPA
UFCG
UFPB
CESAR
FESP/UPE
UFPE
UFPE
UFRPE
FUFPI
UTFPR
PUC/PR
UFPR
UTFPR
UEL
UEM
IME
PUC/RIO
UFF

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Particular
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Particular
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Federal
Particular
Federal

RJ
RJ
RJ
RN
RN
RN
RS

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Mossoró
Natal
Natal
Passo Fundo

UFRJ
UFRJ
UNIRIO
UERN/UFERSA
UFRN
UFRN
UPF

Federal
Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Particular

Programa
Informática
Informática
Ciência da Computação
Sistemas e Computação
Sistemas e Computação
Ciência da Computação
Computação
Ciência da Computação
Informática Aplicada
Computação Aplicada
Informática
Informática
Ciência da Computação
Engenharia de Computação e
Sistemas
Ciência da Computação
Informática
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia da
Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Computação Aplicada
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Informática
Engenharia de Software
Engenharia de Computação
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Informática Aplicada
Ciência da Computação
Informática
Informática
Informática
Computação Aplicada
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Sistemas e Computação
Informática
Computação
Engenharia de Sistemas e
Computação
Informática
Informática
Ciência da Computação
Engenharia de Software
Sistemas e Computação
Computação Aplicada
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Nível
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Profissional
Mestrado
Profissional
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Estado
RS
RS
RS
RS
RS
RS
SC
SC
SC
SE
SP

Instituição
UFPEL
PUC/RS
UFRGS
FURG
UFSM
UNISINOS
UFSC
UNIVALI
UDESC
FUFSE
UNICAMP

DA
Federal
Particular
Federal
Federal
Federal
Particular
Federal
Particular
Estadual
Federal
Estadual

Programa
Computação
Ciência da Computação
Computação
Engenharia de Computação
Informática
Computação Aplicada
Ciências da Computação
Computação Aplicada
Computação Aplicada
Ciência da Computação
Ciência da Computação

Nível
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

SP
SP
SP

Cidade
Pelotas
Porto Alegre
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Maria
São Leopoldo
Florianópolis
Itajaí
Joinville
São Cristóvão
Campinas
Campo Limpo
Paulista
Santo André
São Carlos

FACCAMP
UFABC
UFSCAR

Particular
Federal
Federal

Mestrado
Mestrado
Mestrado

SP
SP
SP
SP
SP

São Carlos
São José dos Campos
São José Rio Preto
São Paulo
São Paulo

USP
UNIFESP
UNESP/SJRP
USP
USP

Estadual
Federal
Estadual
Estadual
Estadual

Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciências da Computação e
Matemática Computacional
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Sistemas de Informação

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Anexo IV– Minuta da Carta de Anuência
CARTA DE ANUÊNCIA
Os servidores abaixo identificados, superiores hierárquicos de ______________ (nome do candidato e
matrícula SIAPE), candidato aprovado para o Mestrado Profissional em Computação SETEC/UFPE/2014,
declaro por meio desta carta de anuência o meu conhecimento de que o mesmo foi aceito para ser aluno do
Mestrado Profissional 2014.
Tendo em vista, que a participação do servidor supracitado no curso é de interesse da Administração Pública
Federal, declaramos que o _____________(nome da instituição) apoia a participação do servidor no referido
curso e que custeará as despesas necessárias (diárias e passagens) às reuniões presenciais definidas pelo
cronograma a ser divulgado pela Coordenação do Programa, sendo 15 (quinze) encontros que ocorrerão em
Recife, com duração de cinco dias cada.
Cidade - UF, data, assinatura.

Chefia imediata _______________________

De acordo, em ___/____/___
Diretor Geral ________________________

De acordo, em ___/____/___
Reitor _______________________
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Anexo V – Minuta do Termo de Compromisso
TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente Termo de Compromisso, eu _____________________________ Mat. SIAPE _________ , cargo
/ função ____________________________________, com o propósito de participar do mestrado Profissional
em Ciência da Computação 2014, oferecido pelo Centro de Informática da Universidade Federal de
Pernambuco, e custeado com recursos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, com reuniões presenciais definidas pelo Programa e realizadas na cidade de Recife – PE, com inicio
em _________ e término em ____________, assumo os seguintes compromissos com a SETEC, a UFPE e o
(nome da instituição de lotação do candidato):
a) Não pedir licença para tratar de interesses particulares, exoneração do cargo, aposentadoria voluntária ou
redistribuição/remoção da instituição/campus de lotação informados no ato da inscrição do presente certame,
antes de decorrido período igual ao do curso, nos termos da Lei nº 8.112/90 e demais normas vigentes, salvo
mediante antecipado ressarcimento das despesas decorrentes;
b) Frequentar integralmente o curso, sob pena de ressarcir a SETEC e à instituição de lotação o investimento
realizado, nas formas especificadas nos artigos 46 e 47 da Lei 8.112/90 e demais normas vigentes;
c) Ao final do curso, desenvolver e participar de atividades, colocando em prática os conhecimentos
adquiridos, bem como repassá-los aos colegas de trabalho da mesma área de lotação e demais que tem
autorização para adquiri-los;
d) Na hipótese de abandono do cargo ou do curso, ou reprovação por motivo de frequência, ressarcir à SETEC
e à instituição de lotação todas as despesas que tiver realizado com a concessão do benefício nos valores em
moeda corrente brasileira, ao câmbio do dia, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Estou ciente, ainda que a
recusa desse recolhimento configura, inclusive, a responsabilidade civil prevista no artigo 122 da Lei nº
8.112/90 e demais normas vigentes, sujeitando-se à execução do débito pela via judicial, na forma do
parágrafo 1º do mesmo artigo;
e) Estarei isento do ressarcimento, quando interromper a minha participação do curso em virtude de licença de
doença própria ou de parente de primeiro grau, devidamente comprovada por laudo pericial médico.
cidade-UF, _____de __________ 2014.
________________________________
Assinatura do servidor
Declaram ciência:
Diretor Geral do Campus Reitor

_______________
(*) Republicado atendendo recomendações da Procuradoria, tornando sem efeito o Edital publicado no
Boletim nº 140 – Especial, de 30.12.2013.
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CENTRO DE FILOSOFIA DE CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA - DCP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – PPGCP
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT
EDITAL DE SELEÇÃO PARA DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER)
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM CIÊNCIA POLÍTICA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DA UFPE Nº 03 DE 10/04/2014
6. Vagas e Classificação
No item 6.1
ONDE SE LÊ: “São fixadas em 25 (vinte e cinco) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão
preenchidas por candidatos classificados, obedecidos, o número de vagas. As vagas estão dividas da seguinte
forma entre as áreas de concentração do PPGCP a critério do Colegiado do PPGCP/UFPE”.
LEIA-SE: 6.1 São fixadas em 20 (vinte) vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão preenchidas por
candidatos classificados, obedecidos, o número de vagas. As vagas estão dividas da seguinte forma entre as
áreas de concentração do PPGCP a critério do Colegiado do PPGCP/UFPE.
Enivaldo Carvalho da Rocha
Vice-Diretor do CFCH-UFPE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA
CURSO DE MESTRADO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (PPGERO) torna público o
Resultado Final do Processo seletivo 2014.1
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Tiago Coimbra Costa Pinto
Maria de Fátima Lima Knappe
Graziele Silva Soriano Moreira
Catarina Magalhães Porto
Náiade Melo Costa
Gardênia Conceição Santos de Souza
Jaqueline Maria de França
Cassandra Monique Bismarck Lopes
Ihana Thaís Guerra de Oliveira Gondim
Rita de Cássia Heffmann Leão
Alana Diniz Cavalcanti
Jacilene Guedes de Oliveira
Antonio Carlos Moura Albuquerque Melo
Ivoneide Maria de Melo Zimmermmann
Edson Rios D’angelo

9.60
8.93
7.93
7.89
7.76
7.61
7.55
7.53
7.47
7.45
7.44
7.26
7.24
7.20
7.06
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE MESTRADO
RESULTADO FINAL
a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde torna público a
RELAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS na seleção do Mestrado em Ciências da Saúde
2014
Classificação

Candidato

Nota

1º

Marcela de Lima Vidal

9,63

2

Maria Carolina Nóbrega Rebello Neves

9,06

3º

Verônica Maria Pinho Pessoa Melo

9,00

4º

Marclébio Manuel Coelho Dourado

8,67

5º

Antônio Gonçalo Vasconcelos Neto

8,66

6º

Andréa Camello Perrelli Valença

8,35

7º

Rafael José Coelho Maia

8,24

8º

Daniela Salgado Amaral

8,21

9º

Érica Larissa Marinho Souto de Albuquerque

8,15

10º

Denise Maria do Nascimento Costa

7,94

11º

Rilda Carla Alves de Souza

7,92

12º

Aleide Tavares e Silva

7,82

13º

Palena Cabral da Silva

7,55

14º

André Ricardo Santos Tabosa

7,54

15º

Rui Ferreira Tompson Neto

7,53

16º

Erlley Raquel Aragão Nóbrega

7,50

17º

Fabíola Cássia de Oliveira Silva

7,47

18º

Leila Coutinho Taguchi

7,38

19º

Edil de Albuquerque Rodrigues Filho

7,12

20º

Gicely Regina Sobral da Silva Monteiro

7,12

21º

Marcos Vinícius Ferraz de Lucena

6,89
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COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD
DEPARTAMENTO DE LETRAS
COORDENAÇÃO DA LICENCIATURA EM LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA NA MODALIDADE
A DISTÂNCIA
SELEÇÃO PARA TUTORES
Edital simplificado de seleção de tutores para o Curso de Licenciatura em Letras – Língua Espanhola
na modalidade a distância, Nº 01/2014, 22 de janeiro de 2014.
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras Língua - Espanhola na modalidade a distância, o
Departamento de Letras e a Coordenação de Educação a Distância, no uso de suas atribuições legais, tornam
pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o processo de seleção de TUTORES para o curso
Licenciatura em Letras Língua - Espanhola na modalidade a distância, em parceria com o Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O presente edital rege o processo de seleção para tutores para o Curso Licenciatura em Letras – Língua
Espanhola na Modalidade a Distância, oferecido pela UFPE em parceria com a Universidade Aberta do Brasil
(UAB);
1.2. Os candidatos serão selecionados com base no estabelecido no presente edital;
1.3. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e recomendações estabelecidas neste
edital será automaticamente eliminado do processo de seleção;
1.4. O candidato selecionado estará ciente das atribuições, competências e habilidades exigidas aos tutores,
conforme o estabelecido nas Resoluções CD / FNDE Nº 8 de 30/04/2010, Nº 26 de 05/06/2009 e o descrito
nos itens 3 e 4 deste edital;
1.5. Serão ofertadas 10 (dez) vagas para funções de tutoria, sendo o tutor responsável por acompanhar os
alunos na(s) disciplina(s), locais e horários a ele destinados pela Coordenação do Curso.
1.6. De acordo com a formação, o número de vagas obedecerá à seguinte proposição:
Formação e Competências

Vagas

a

Mestrando ou doutorando ou licenciado ou mestre ou doutor em Educação.

01

b

Licenciado em Letras - Língua Espanhola ou Especialista em Ensino de Língua
Espanhola ou mestrando ou doutorando com foco em Língua ou Literatura
Espanhola ou mestre ou doutor com foco em Língua ou Literatura Espanhola.

02

c

Graduado, competência básica em informática aplicada à educação e conhecimento
básico de Espanhol.

01

d

Graduado, competência básica em informática aplicada à educação e conhecimento
básico de Espanhol.

01

e

Graduado, competência básica em informática aplicada à educação e conhecimentos
básicos de Libras.

01

1.7. As vagas indicadas no item 1.6.a estão vinculadas ao atendimento dos alunos nas temáticas de disciplinas
do Curso específicas da formação em Educação;
1.8. As vagas indicadas no item 1.6.b estão vinculadas ao atendimento dos alunos nas temáticas de disciplinas
do Curso que tratam de Língua, Literatura e Cultura em língua espanhola;
1.9 As vagas indicadas no item 1.6.c e 1.6.d estão vinculadas ao Polo de Apoio Presencial de Carpina e
Surubim e exigem disponibilidade para o atendimento dos alunos do Curso no próprio polo;
1.10. A vaga indicada no item 1.6.e está vinculada à disciplina Introdução a Libras.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período de vigência do edital para inscrições: 24/01/2014 a 31/01/2014;
2.2. As inscrições deverão ser realizadas segundo uma das duas alternativas seguintes:
a) na sala da Coordenação da Licenciatura em Letras Língua–Espanhola na modalidade a Distância, no 1º
andar do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, no campus Recife, no horário de 08h00minh a
12h00minh, e de 13h00minh a 17h00minh, mediante a apresentação da documentação original do candidato e
a entrega de uma cópia autenticada de toda a documentação;
b) via Correio tipo SEDEX, dirigido à Coordenação da Licenciatura em Letras – Espanhol na modalidade a
Distância - Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária. Recife-PE, CEP 50740-550 -, postado até o dia
31/01/2014, mediante o envio da documentação original do candidato ou de uma cópia, autenticados em
cartório todos e cada um dos documentos;
2.3. As cópias, quando apresentadas juntamente com os originais, podem ser autenticadas, no momento da
apresentação, pelo funcionário público da UFPE incumbido de receber os documentos;
2.4. Documentos exigidos para a inscrição:
2.4.1. Quando brasileiro, cópias autenticadas do documento de identidade, do CPF, do certificado de
reservista (para os homens), do título de eleitor e do comprovante de votação na última eleição ou da
justificativa da ausência na votação da última eleição;
2.4.2. Quando estrangeiro, comprovação da situação regular no país;
2.4.3. Cópia autenticada do diploma de Graduação ou cópia autenticada da declaração de conclusão de
curso ou diploma ou certificado de Mestrado ou de Doutorado ou de Especialização em Ensino de
Língua Espanhola ou em Educação ou declaração do Curso de estar cursando Mestrado ou Doutorado
convalidado em instituição reconhecida pelo MEC;
2.4.4. Quando estrangeiro, cópia autenticada da convalidação do diploma de Graduação por parte de
universidade brasileira;
2.4.5. Cópia autenticada de documentos que comprovem a experiência mínima de um ano de exercício
do magistério no Brasil (para o caso dos/as que não estão cursando Mestrado ou Doutorado
convalidado em instituição reconhecida pelo MEC);
2.4.6. Comprovante da residência atual;
2.4.7. Declaração assinada de não possuir contrato(s) de trabalho que, individualmente ou somados,
representem um comprometimento superior a 44 horas de trabalho semanais;
2.4.8. Declaração assinada de aceitação dos termos deste Edital.

3. DO PERFIL DO CANDIDATO: ATRIBUIÇÕES
No ato da inscrição, o candidato assumirá, concomitantemente, o compromisso de viabilizar as seguintes
disponibilidades pessoais:
3.1. Disponibilidade de participar de curso presencial de capacitação para tutor em EAD na modalidade a
distância, oferecido pela CEAD/UFPE, em Recife, com carga horária de 10 horas;
3.2. Disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de tutoria a distância, previstas no item 3,
acompanhando e monitorando os alunos de acordo com os horários definidos pelas Coordenações do Curso ou
disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de tutoria presencial, prevista no item 3,
acompanhando e monitorando os alunos de acordo com os horários definidos pela Coordenação do respectivo
polo de apoio presencial em sintonia com a Coordenação do Curso;
3.3. Disponibilidade para participar de reuniões com as coordenações do curso e os professores formadores;
3.4. Disponibilidade para a interação mediada com os alunos, atendendo às consultas dos mesmos, seguindo o
modelo de tutoria estabelecido;
3.5. Disponibilidade para orientar os alunos a respeito da utilização dos recursos para a aprendizagem, tais
como: textos, material didático disponível no ambiente, vídeos, atividades práticas de pesquisa bibliográfica,
entre outros;
3.6. Disponibilidade para elaborar relatórios das atividades virtuais, conforme orientações da Coordenação da
Tutoria, encaminhando-os nos prazos estabelecidos;
3.7. Disponibilidade para a observância de critérios técnicos e éticos que permitam estabelecer uma
comunicação eficaz com os alunos e com os demais colegas de trabalho, a fim de estimular o processo de
aprendizagem de todos.
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4. DA FUNÇÃO
4.1. Função: Tutor;
4.2. Regime temporal de atuação: 20 horas semanais;
4.3. Remuneração: Bolsa CAPES.
5. REQUISITOS BÁSICOS PARA PODER ASSUMIR A FUNÇÃO
5.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com situação regular no País;
5.2. Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos brasileiros;
5.3. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos brasileiros do sexo masculino;
5.4. Para as vagas residir em Pernambuco e enquadrar-se em uma destas situações: estar cursando pósgraduação (mestrado ou doutorado estrito senso em instituição reconhecida pelo MEC), ou, quando licenciado,
especialista, mestre ou doutor, estar vinculado ao serviço público, considerando a exigência legal das
Resoluções CD / FNDE Nº 8 de 30/04/2010, Nº 26 de 05/06/2009;
5.5. Para a vaga especificada nos itens 1.6.c deve residir no Município de Carpina e estar vinculado ao serviço
público, considerando a exigência legal das Resoluções CD / FNDE Nº 8 de 30/04/2010, Nº 26 de 05/06/2009;
5.6. Para a vaga especificada nos itens 1.6.d deve residir no Município de Surubim e estar vinculado ao serviço
público, considerando a exigência legal das Resoluções CD / FNDE Nº 8 de 30/04/2010, Nº 26 de 05/06/2009;
5.8. Ter habilidade e conhecimentos para utilizar computadores e recursos de conectividade.
6. PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1. O processo de seleção será realizado em 03 (três) etapas assim delimitadas:
6.1.1. Primeira etapa (de caráter eliminatório): apresentação e entrega da documentação tal qual determinado
no item 2;
6.1.2. Segunda etapa (de caráter eliminatório e classificatório): teste escrito para verificar as competências do
candidato relativas à estrutura e perfil curricular do Curso na área respectiva (educação, letras, informática, ou
libras); a etapa será avaliada por Comissão composta por 3 (três) membros da equipe do Curso, no Centro de
Artes e Comunicação da UFPE, no campus Recife, em salas e horários que serão informados previamente, no
site da CEAD (www.ufpe.br/cead) até 24/01/2014;
6.1.3. Terceira etapa (de caráter eliminatório): após capacitação definida pela Coordenação do Curso,
avaliação das competências e habilidades no uso da plataforma moodle e do Sig@ da UFPE;
6.2. A divulgação dos resultados será feita mediante listagem postada, na página Educação a Distância
(www.ufpe.br/cead), e na forma impressa, na sala da Coordenação da Licenciatura em Letras Língua –
Espanhol na modalidade a Distância, no 1º andar do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, no
campus Recife.
6.3. Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato; o recurso deve ser interposto na sala da
Coordenação da Licenciatura em Letras – Espanhol na modalidade a Distância, exclusivamente no prazo de 72
(setenta e dois) horas a contar da publicação dos resultados.
6.4. O recurso deverá ser fundamentado e assinado pelo candidato no ato de entrega e deverá indicar o nome e
o nº do CPF do candidato;
6.5. O recurso será apreciado pela Comissão Examinadora definida pela Coordenação do Curso.
7. DA ADMISSÃO
7.1. A admissão será realizada na sala da Coordenação da Licenciatura em Letras Língua-Espanhola na
modalidade a Distância, no 1º andar do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, no campus Recife,
no horário de 13h00 a 17h00;
7.2. Os documentos exigidos para admissão serão aqueles exigidos e entregues no ato de inscrição;
7.3. A admissão para a função tutorial no polo fica condicionada a que a disponibilidade do candidato se
adapte às necessidades do respectivo polo, prévia articulação com a Coordenação do Polo e decisão final da
Coordenação do Curso;
7.4. A admissão fica condicionada à prévia assinatura de termo de Compromisso atestando ter disponibilidade
de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de tutoria;
7.5. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados informados para a inscrição e a admissão.
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8. DATAS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
8.1. Realização das inscrições (Primeira Etapa): 27/01/2014 a 31/01/2014;
8.2. Realização da Segunda Etapa: divulgação até 03/02/2014;
8.3. Divulgação dos resultados da Segunda Etapa: 04/02/2014;
8.4. Realização da Terceira Etapa: 05/02/2014;
8.5. Divulgação dos resultados da Terceira Etapa e divulgação da classificação final no processo de seleção:
05/02/2014;
8.6. Prazo para o candidato entrar com recurso é de até 72horas;
8.7. Período de contratação de 06/02/2014 a 07/02/2014;
8.8. Início das atividades: 10/02/2014.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A Coordenação do Curso Licenciatura em Letras – Língua Espanhola na Modalidade a Distância da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, poderá, a qualquer momento, determinar o cancelamento da
bolsa do tutor que não cumprir com suas atribuições;
9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação o Curso Licenciatura em Letras – Língua Espanhola
na Modalidade a Distância da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE;
9.3. A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a desclassificação do tutor, a
qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis;
9.4. Em caso de novas necessidades ou de desligamento do tutor, será convocado o próximo candidato
seguindo a ordem da respectiva classificação;
9.5 Os documentos apresentados pelos candidatos não aprovados poderão ser retirados pelo próprio candidato,
até 30 (trinta) dias contados da publicação do resultado final na Coordenação do Curso de Letras – Língua
Espanhola na modalidade a distância. Após esta data, os mesmos serão destruidos.
Recife, 16 de janeiro de 2014.
Juan Pablo Martín Rodrigues.
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras - Língua Espanhola na modalidade a Distância

PORTARIA N.º 0346, DE 17 DE JANEIRO DE 2014.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE INQUÉRITO
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 do artigo 133 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
Designar FERNANDO CAVALCANTI DE SOUZA, SIAPE nº 1133403, CPF: 325.851.524-72,
ANTONIO SABINO DE ARAUJO FILHO, SIAPE nº 1133735, CPF: 069.063.114-68 e LUCIANO JOSÉ
BASTOS COELHO DA SILVA, SIAPE nº 1132660, CPF: 090.254.304-06, para, sob a presidência do
primeiro, constituírem Comissão de Inquérito encarregada de apurar os fatos de que dá conta o Processo nº
23076.015144/2013-13. (Processo nº 23076.015144/2013-13).
LENITA ALMEIDA AMARAL
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA DE PESSOAL Nº. 02/2014 – CTG/EEP, DE 15 DE JANEIRO DE 2014.
O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – ESCOLA DE
ENGENHARIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, por dois anos, a partir de 07/01/2014, a Comissão de Avaliação para Progressão
Horizontal e Vertical do Departamento de Engenharia Mecânica, com a seguinte composição:
PROFESSORES DO DEPARTAMENTO
 Prof. Severino Leopoldino Urtiga Filho (PRESIDENTE);
 Profª. Rita de Cássia Fernandes de Lima (TITULAR);
 Profª. Paulo Roberto Maciel Lyra (SUPLENTE);
 Prof. José Maria Andrade Barbosa (SUPLENTE).
PROFESSORES EXTERNOS



Profª. Ana Lúcia Bezerra Candeias (TITULAR/Departamento de Engenharia cartográfica);
Prof. Afonso Henrique Sobreira de Oliveira (SUPLENTE/Departamento de Engenharia Civil).
ALEXANDRE RICARDO PEREIRA SCHULER
VICE-DIRETOR

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 03/2014 – CTG/EEP, DE 15 DE JANEIRO DE 2014.
O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – ESCOLA DE
ENGENHARIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, por dois anos, a partir de 07/01/2014, a Comissão de Avaliação para Progressão
Horizontal e Vertical do Departamento de Engenharia de Minas, com a seguinte composição:
PROFESSORES INTERNOS
 Prof. José Carlos da Silva Oliveira (TITULAR);
 Profª. Júlio César de Souza (TITULAR);
 Profª. Márcio Luiz de Siqueira Campos Barros (SUPLENTE);
PROFESSORES EXTERNOS
 Profª. Marcelo Reis Rodrigues da Silva (TITULAR/Departamento de Geologia);
 Prof. Alexandre Ricardo Pereira Schuler (SUPLENTE/Departamento de Engenharia Química).
ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO
DIRETOR
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