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EDITAL Nº 41, 23 de DEZEMBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CREDENCIAMENTO DE
PROFESSORES/AS APTOS/AS A EXERCER AS FUNÇÕES DE COORDENADOR/A DE
TUTORIA UAB NO ÂMBITO DA UFPE

RESULTADO PRELIMINAR - DOCENTES HABILITADOS

DOCENTE

CPF

ANDRÉ FALCÃO DURÃO

036.XXX.XXX-88

CARLA REGINA PASA GOMEZ

576.XXX.XXX-34

DEBORA COUTINHO PASCHOAL DOURADO

892.XXX.XXX-97

ERLENE ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS

795.XXX.XXX-82

LIGIA CRISTINA MONTEIRO GALINDO

018.XXX.XXX-33

MARCELO MACHADO MARTINS

127.XXX.XXX-43

MARCILIO FERREIRA DOS SANTOS

072.XXX.XXX-90

Recife, 21 de Fevereiro de 2022
Comissão de Seleção
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PORTARIA Nº. 012/2022 - DLC/PROGEST, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.
DESIGNAÇÃO COLETIVA
A DIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 0467, de 04 de fevereiro de 2022.
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo indicados para compor a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato nº.
43/2021, celebrado entre a UFPE e a Empresa MGR ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, cujo
objeto é a contratação da obra de engenharia de ampliação e reforma do Restaurante Universitário do
Campus Joaquim Amazonas da UFPE, conforme Processo Administrativo nº. 23076.059875/2021-41, que
será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem ao instrumento contratual.
NOME
ALTER SILVEIRA DE AQUINO
JOSÉ PAES XAVIER JUNIOR
DARMENE RUBEM DE MACEDO
REGINALDO DIAS ALVES DA SILVA JÚNIOR

SIAPE
1641025
1676960
1637633
1764308

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO
GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO
FISCAL DO CONTRATO
FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO

(Processo nº 23076.020621/2022-74)
MARILIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Diretora de Licitações e Contratos
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PORTARIA Nº 311, de 24 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/01/2022, ANDRE DOS SANTOS COSTA, Matrícula
SIAPE
n°
1960661, Professor de Magistério Superior, Nível 1, Classe D, denominada Associado, em regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Educação Física, do Centro de Ciências
da Saúde, da(o) Vice-Coordenação do Curso de Graduação de Bacharelado em Educação
Física,
do
Departamento de Educação Física, do Centro de Ciências da Saúde, para a(o) qual havia sido designado(a)
através da Portaria de Pessoal nº 1545/2021, de 22/04/2021.
(Processo n° 23076.099364/2021-62)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 313, de 24 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 01/01/2022, RAFAEL DOS SANTOS
HENRIQUE,
Matrícula SIAPE n° 1061802, Professor de Magistério Superior, Nível 1, Classe A, denominada Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Educação Física, do
Centro de Ciências da Saúde, para responder pela(o) Vice-Coordenação do Curso
de
Graduação
de
Bacharelado em Educação Física, do Departamento de Educação Física, do Centro de Ciências da Saúde.
(Processo n° 23076.099364/2021-62)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 327, de 25 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/02/2022, ANA BEATRIZ GOMES PIMENTA DE CARVALHO,
Matrícula SIAPE n° 1721820, Professor de Magistério Superior, Nível 3, Classe D, denominada Associado,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Métodos e Técnicas de
Ensino, do Centro de Educação, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação
em
Educação
Matemática e Tecnológica, do Centro de Educação, Código FCC, para a(o) qual havia sido designado(a)
através da Portaria de Pessoal nº 4811/2021, de 10/12/2021.
(Processo n° 23076.105602/2021-28)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 328, de 25 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/02/2022, GILDA LISBOA GUIMARAES, Matrícula
SIAPE
n°
1121255, Professor de Magistério Superior, Nível 1, Classe E, denominada Titular, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, do Centro de
Educação, da(o) Vice-Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, do
Centro de Educação, para a(o) qual havia sido designado(a) através da Portaria de Pessoal nº 4812/2021, de
10/12/2021.
(Processo n° 23076.105602/2021-28)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 330, de 25 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 01/02/2022, ROSINALDA AURORA DE MELO
TELES, Matrícula SIAPE n° 2377374, Professor de Magistério Superior, Nível 3, Classe D, denominada
Associado, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Métodos e
Técnicas de Ensino, do Centro de Educação, para responder pela(o) Vice-Coordenação
do
Curso
de
Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, do Centro de Educação.
(Processo n° 23076.105602/2021-28)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 336, de 25 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/02/2022, LUIZ MANUEL DO EIRADO AMORIM, Matrícula SIAPE
n° 1132327, Professor de Magistério Superior, Nível 1, Classe E, denominada Titular, em regime de trabalho
de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Artes e
Comunicação, da(o) Vice-Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Urbano,
do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Artes e Comunicação, para a(o) qual havia sido
designado(a) através da Portaria de Pessoal nº 4740/2021, de 07/12/2021.
(Processo n° 23076.114403/2021-51)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 338, de 25 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 01/02/2022, LUCIA LEITAO SANTOS,
Matrícula
SIAPE n° 1212679, Professor de Magistério Superior, Nível 4, Classe D, denominada Associado, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do Centro
de Artes e Comunicação, para responder pela(o) Vice-Coordenação do Curso de
Pós-Graduação
em
Desenvolvimento Urbano, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Artes e
Comunicação.
(Processo n° 23076.114403/2021-51)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 349, de 26 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/10/2021, GUILHERME BARBOSA LOPES JUNIOR,
Matrícula
SIAPE n° 1052048, Professor de Magistério Superior, Nível 3, Classe C, denominada Adjunto, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de
Tecnologia e Geociências, da(o) Vice-coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, do
Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de Tecnologia e Geociências, para a(o) qual havia sido
designado(a) através da Portaria de Pessoal nº 1041/2020, de 26/03/2020.
(Processo n° 23076.084304/2021-58)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 350, de 26 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, a partir de 07/09/2021, PEDRO MANUEL GONZALEZ DEL FOYO,
Matrícula
SIAPE n° 1821228, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe D, denominada Associado, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de
Tecnologia e Geociências, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia
Mecânica, do Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de Tecnologia e Geociências, Código FCC,
Pró-tempore, até a eleição de um novo titular..
(Processo n° 23076.084304/2021-58)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 351, de 26 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA,
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, a partir de 01/10/2021,GUILHERME BARBOSA LOPES JUNIOR,
Matrícula
SIAPE n° 1052048, Professor de Magistério Superior, Nível 3, Classe C, denominada Adjunto, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de
Tecnologia e Geociências, para responder pela(o) Vice-coordenação do Curso de Graduação em Engenharia
Mecânica, do Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro de Tecnologia e Geociências, Pró-tempore,
até a eleição de um novo titular.
(Processo n° 23076.084304/2021-58)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 352, de 26 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 01/01/2022, ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA, Matrícula SIAPE
n° 2726911, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe D, denominada Associado, em regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do Centro
de Tecnologia e Geociências, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil e
Ambiental, do Campus do Agreste, Código FCC, para a(o) qual havia sido designado(a) através da Portaria
de Pessoal nº 3286/2021, de 20/08/2021.
(Processo n° 23076.115282/2021-83)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 354, de 26 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 01/01/2022, ARTUR PAIVA COUTINHO, Matrícula
SIAPE n° 2886922, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe C, denominada Adjunto, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Núcleo de Tecnologia, do Campus do Agreste, para
responder pela(o) Vice-Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, do
Campus do Agreste.
(Processo n° 23076.115282/2021-83)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 357, de 27 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 29/11/2021, JULIO CESAR FERRO DE GUIMARAES,
Matrícula
SIAPE n° 1145055, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe A, denominada Adjunto - A, em
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Ciências Administrativas, do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da(o) Vice-Coordenação do Curso de Graduação em Administração,
do Departamento de Ciências Administrativas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para a(o) qual
havia sido designado(a) através da Portaria de Pessoal nº 389/2020, de 30/01/2020.
(Processo n° 23076.088172/2021-91)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 359, de 27 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 29/11/2021,TACIANA DE BARROS
JERONIMO,
Matrícula SIAPE n° 2888238, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe C, denominada Adjunto, em
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Ciências Administrativas, do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para responder pela(o) Vice-Coordenação do Curso de Graduação em
Administração, do Departamento de Ciências Administrativas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas.
(Processo n° 23076.088172/2021-91)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 376, de 28 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, a partir de 23/10/2021, MARIA LUIZA DE CASTRO NUNES PEREIRA, Matrícula
SIAPE n° 2153797, Assistente em Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a)
no(a) Departamento de Economia, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para exercer a função de
Secretário da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Economia, do Departamento de Economia, do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Código FG-06.
(Processo n° 23076.090953/2021-82)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 404, de 31 de janeiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 05/02/2022, ANDRE FALCAO DURAO, Matrícula SIAPE n° 1631602,
Professor de Magistério Superior, Nível 3, Classe C, denominada Adjunto, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Hotelaria e Turismo, do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, da(o) Vice-Coordenação do Curso de Graduação em Turismo, do Departamento de Hotelaria e
Turismo, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para a(o) qual havia sido designado(a) através da Portaria
de Pessoal nº 3372/2020, de 15/10/2020.
(Processo n° 23076.109333/2021-74)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 406, de 31 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, por 02 (dois) anos, a partir de 05/02/2022, ISABELA ANDRADE
DE
LIMA
MORAIS, Matrícula SIAPE n° 1329434, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe D, denominada
Associado, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Hotelaria e
Turismo, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para responder pela(o) Vice-Coordenação do Curso de
Graduação em Turismo, do Departamento de Hotelaria e Turismo, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas.
(Processo n° 23076.109333/2021-74)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 408, de 31 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, a partir de 03/01/2022, VITOR EMANUEL DE LYRA SANTOS NAVARRETE,
Matrícula SIAPE n° 1054861, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe B, denominada Assistente,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Ciências Contábeis e
Atuariais, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para exercer a função de Coordenador do Curso de
Graduação em Ciências Atuariais, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas, Código FCC, Pró-tempore, até a eleição de um novo titular..
(Processo n° 23076.001431/2022-30)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 411, de 31 de janeiro de 2022.
DESIGNAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Designar, a partir de 01/01/2022, HUMBERTO JOAO CARNEIRO FILHO, Matrícula SIAPE
n° 3919664, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe C, denominada Adjunto, em regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Teoria Geral do Direito e Direito
Privado, do Centro de Ciências Jurídicas, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em
Direito, do Centro de Ciências Jurídicas, Código FCC, Pró-tempore, até a eleição de um novo titular.
(Processo n° 23076.116434/2021-19)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 478, de 4 de fevereiro de 2022.
DISPENSA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Dispensar, a partir de 05/10/2021, MARCIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Matrícula SIAPE n°
2250608, Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe C, denominada Adjunto, em regime de trabalho
de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Botânica, do Centro de Biociências, da função de
Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Biológicas - Ciências Ambientais, do Centro de
Biociências, Código FCC, para a(o) qual havia sido designado(a) através da Portaria de Pessoal nº
3151/2021, de 16/08/2021.
(Processo n° 23076.057017/2021-92)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 158 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando das suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no art. 87 da Lei nº. 8112 de 11.12.90, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº.
9527 de 10.12.97, e tendo em vista a Portaria Normativa nº. 19 de 02/08/2001,
RESOLVE:
Conceder Licença para Capacitação a ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA,
Matrícula SIAPE nº 1939336, Auxiliar em Administração, lotada na Coordenação de Licitações -PROGEST,
nos período de 17/01/2022 a 16/04/2022, referente ao quinquênio de 02/05/2012 a
01/05/2017.
(Processo 23076.108007/2021-83)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 223 18 DE JANEIRO DE 2022
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando das suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no art. 87 da Lei nº. 8112 de 11.12.90, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº.
9527 de 10.12.97, e tendo em vista a Portaria Normativa nº. 19 de 02/08/2001,
RESOLVE:
Conceder Licença para Capacitação a Danielle Fabiola do Nascimento, matrícula SIAPE nº
1650347, Técnico em assuntos educacionais, nos períodos de 27/01/2022 a 25/02/2022, 29/04/2022 a
28/05/2022 e 30/07/2022 a 28/08/2022, referente ao quinquênio de 15/08/2013 a 14/08/2018, lotada no Setor
de Estudos e Assessoria Pedagógica- SEAP/CTG.
(Processo 23076.098605/2021-88)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 224, DE 13 DE JANEIRO DE 2022
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando das suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no art. 87 da Lei nº. 8112 de 11.12.90, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº.
9527 de 10.12.97, e tendo em vista a Portaria Normativa nº. 19 de 02/08/2001,
RESOLVE:
Conceder Licença para Capacitação a DIEGO FILLIPE DE SOUZA, Matrícula SIAPE nº
2154329, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, lotado na Coordenação de Finanças Fomento e Avaliação
-PROEXC, nos períodos de 17/01/2022 a 16/02/2022 e 02/05/2021 a 31/05/2022, referente ao quinquênio de
22/08/2019 a 21/08/2024.
(Processo 23076.078180/2021-21)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 269, DE 20 DE JANEIRO DE 2022
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando das suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no art. 87 da Lei nº. 8112 de 11.12.90, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº.
9527 de 10.12.97, e tendo em vista a Portaria Normativa nº. 19 de 02/08/2001,
RESOLVE:
Conceder Licença para Capacitação a Carlos Eduardo Ferreira Monteiro, Matrícula SIAPE
nº 6435441, Professor do magisterio superior, lotado no Departamento de Psicologia e Orientação
Educacionais, nos períodos de 13/01/2021 à 12/04/2021, referente ao quinquênio de 25/08/2013 a
24/08/2018.
(Processo 23076.057646/2020-87)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 362, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, usando das suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no art. 87 da Lei nº. 8112 de 11.12.90, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei nº.
9527 de 10.12.97, e tendo em vista a Portaria Normativa nº. 19 de 02/08/2001,
RESOLVE:
Conceder Licença para Capacitação a LIDIANA DE SOUZA HOLANDA, Matrícula SIAPE nº
1791346, Nutricionista, lotada no Hospital da Clínicas, para os períodos de 27/01/2022 a 25/02/2022 e
27/04/2022
a
26/05/2022,
referente
ao
quinquênio
de
02/06/2015
a
01/06/2020.
(Processo 23076.095194/2021-35)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 9, de 3 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO, Matrícula SIAPE n°
2060183,
Técnico em Edificações, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Divisão de
Engenharia, da Diretoria de Planos e Projetos, da Superintendência de Infraestrutura, para substituir
REBECA CAMPOS CAVALCANTI, Matrícula SIAPE n° 2572519, na(o) função/cargo de Assessor,
do
Gabinete do Reitor, Código CD-04, nos períodos de 22/11/2021 a 07/12/2021, 13/12/2021 a 17/12/2021 e
20/12/2021 a 28/12/2021, por motivo(s) de férias da titular.
(Processo n° 23076.110732/2021-34)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 22, de 4 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar CAMILLA MARIA VENCESLAU DE ARAUJO, Matrícula SIAPE n° 2929693,
Assistente em Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Superintendência
de Infraestrutura, para substituir CARMEN TERESA ALVES DE SOUSA, Matrícula SIAPE n° 1467086,
na(o) função/cargo de Assessor, do Gabinete do Reitor, Código CD-04, no período de 16/12/2021
a
30/12/2021, por motivo(s) de FERIAS DO TITULAR.
(Processo n° 23076.110670/2021-59)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 26, de 4 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar VALERIA MARTA MARTINS CAVALCANTE DA SILVA, Matrícula SIAPE
n°
1648311, Assistente em Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Divisão
de Análise de Diplomas, da Coordenação de Controle Acadêmico, da Diretoria de Gestão Acadêmica, da
Pró-Reitoria de Graduação, para substituir CARLOS PETRUCIO DE MELO, Matrícula SIAPE n° 1133694,
na(o) função/cargo de Chefe da Divisão de Análise de Diplomas, da Coordenação de Controle Acadêmico,
da Diretoria de Gestão Acadêmica, da Pró-Reitoria de Graduação, Código FG-03, nos períodos de
27/01/2021 a 29/01/2021 e 22/04/2021 a 30/04/2021, por motivo(s) de FERIAS DO TITULAR.
(Processo n° 23076.110446/2021-93)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 27, de 4 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar LUCIANA PAULA CARVALHO DE SOUZA LEAO, Matrícula SIAPE n° 1113266,
Jornalista, em regime de trabalho de 25 horas semanais, lotado(a) no(a) Assessoria de Comunicação, da
Superintendência de Comunicação, para substituir ANDERSON BEZERRA DA SILVA LIMA, Matrícula
SIAPE n° 2154562, na(o) função/cargo de Assessor de Comunicação, da Superintendência de Comunicação,
Código CD-04, no período de 22/11/2021 a 11/12/2021, por motivo(s) de FERIAS DO TITULAR.
(Processo n° 23076.100513/2021-79)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 41, de 5 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar KARINA PAES ADVINCULA, Matrícula SIAPE n° 3346772, Professor Adjunto 1,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Fonoaudiologia, do Centro
de Ciências da Saúde, para substituir ANA CLAUDIA DE CARVALHO VIEIRA, Matrícula SIAPE n°
4460220, na(o) função/cargo de Coordenador do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, do Departamento
de Fonoaudiologia, do Centro de Ciências da Saúde, Código FCC, no período de 29/12/2021 a 15/01/2022,
por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.106625/2021-52)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 44, de 5 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar GILSON JOSE ALLAIN TEIXEIRA JUNIOR, Matrícula SIAPE n° 3345913,
Professor de Magistério Superior, Nível 1, Classe B, denominada Assistente, em regime de trabalho de 20
horas semanais, lotado(a) no(a) Diretoria do Centro de Ciências Médicas, para substituir JOCELENE
TENORIO ALBUQUERQUE MADRUGA GODOI, Matrícula SIAPE n° 1130557, na(o) função/cargo de
Coordenador do Curso de Graduação em Medicina, do Departamento de Medicina Clínica, do Centro de
Ciências da Saúde, Código FCC, no período de 03/01/2022 a 17/01/2022, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.101754/2021-37)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 34 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 61

22 DE FEVEREIRO DE 2022

18

PORTARIA Nº 46, de 5 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar JOAO PAULO CHAVES DA SILVA, Matrícula SIAPE n° 1684914, Administrador de
Edifícios, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Centro de Ciências Exatas e da
Natureza, para substituir MARCOS ROGERIO DOS SANTOS GALVAO, Matrícula SIAPE n° 1131686,
na(o) função/cargo de Gerente de Infraestrutura, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Código FG-02,
nos períodos de 04/01/2021 a 08/01/2021 e 28/06/2021 a 22/07/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.054257/2021-19)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 53, de 6 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar LUCIANA CRISTINA SILVA DA LUZ, Matrícula SIAPE n° 1731696, Assistente em
Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e Qualidade de Vida, para substituir SUEYNE MACILA DE LIMA SOARES, Matrícula SIAPE n°
1742735, na(o) função/cargo de Assistente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida,
Código FG-03, no período de 24/05/2021 a 07/06/2021, por motivo(s) de férias do titulas.
(Processo n° 23076.040642/2021-91)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 54, de 6 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar ROSANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CADENA, Matrícula SIAPE n° 2097559,
Auxiliar em Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Departamento de
Teoria Geral do Direito e Direito Privado, do Centro de Ciências Jurídicas, para substituir VALERIA
PEREIRA VIANA, Matrícula SIAPE n° 1132644, na(o) função/cargo de Secretário do Departamento de
Teoria Geral do Direito e Direito Privado, do Centro de Ciências Jurídicas, Código FG-06, no período
de
04/01/2021 a 15/01/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.002651/2021-73)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 57, de 6 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar ARINA LEITE DE LIMA, Matrícula SIAPE n° 1854988, Administrador, em regime
de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Gerência de Infraestrutura Acadêmica, da Diretoria de
Finanças e Infraestrutura de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, para substituir FERNANDA MARIA
RIBEIRO DE ALENCAR, Matrícula SIAPE n° 1132492, na(o) função/cargo de Diretor de
Finanças
e
Infraestrutura de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, Código CD-04, no período de 04/04/2020 a
11/04/2020, por motivo(s) de licença nojo do titular.
(Processo n° 23076.016185/2020-57)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 255, de 20 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar GLAUCIA RENATA PEREIRA DO NASCIMENTO, Matrícula SIAPE n° 3283076,
Professor de Magistério Superior, Nível 2, Classe D, denominada Associado, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Letras, do Centro de Artes e Comunicação, para
substituir LINDILENE MARIA DE OLIVEIRA, Matrícula SIAPE n° 2142740, na(o)
função/cargo
de
Coordenador do Curso de Graduação de Licenciatura em Letras - Libras, do Departamento de Letras, do
Centro de Artes e Comunicação, Código FCC, no período de 12/01/2022 a 02/02/2022, por motivo(s)
de
férias da titular.
(Processo n° 23076.093831/2021-51)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 303, de 24 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO, Matrícula SIAPE n° 2060183,
Técnico em Edificações, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a)
no(a)
Divisão
de
Engenharia, da Diretoria de Planos e Projetos, da Superintendência de Infraestrutura, para substituir
WASSIL ROCHA DE ALENCAR, Matrícula SIAPE n° 1133175, na(o) função/cargo de Assessor do
Gabinete do Reitor, Código CD-04, no período de 10/01/2022 a 29/01/2022, por motivo(s) de férias do
titular.
(Processo n° 23076.002029/2022-83)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 34 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 61

22 DE FEVEREIRO DE 2022

21

PORTARIA Nº 309 de, 24 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar EMANUELLE NOBERTO MORAES, Matrícula SIAPE n° 1168871, Técnico
em
Assuntos Educacionais, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Seção de Formação
Continuada, da Coordenação de Formação Continuada, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, para substituir MARIA DE LOURDES MELO,
Matrícula SIAPE n° 1104108, na(o) função/cargo de Coordenador de Formação Continuada, da Diretoria de
Desenvolvimento de Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Código FG-01, nos
períodos de 05/01/2021 a 13/01/2021, 15/02/2021 a 24/02/2021 e 22/04/2021 a 01/05/2021, por motivo(s)
de férias do titular.
(Processo n° 23076.063383/2021-94)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 402, de 31 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar SUZANA REBECA DA SILVA LIMA, Matrícula SIAPE n° 1649437, Técnico
em
Assuntos Educacionais, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Diretoria de Relações
Internacionais, do Gabinete do Reitor, para substituir BRENO CALDAS DE ARAUJO, Matrícula SIAPE n°
3157139, na(o) função/cargo de Assessor do Reitor, do Gabinete do Reitor, Código CD-03, no período
de
28/06/2021 a 03/07/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.067817/2021-74)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 409, de 31 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar CARLA ANDREZA CARDOSO, Matrícula SIAPE n° 1592594, Assistente
em
Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Cerimonial, do Gabinete do
Reitor, para substituir ROBERTA JAPIASSU DE BARROS LEAL, Matrícula SIAPE n° 2898077, na(o)
função/cargo de Assessor do Reitor, do Gabinete do Reitor, Código CD-03, no período de 12/07/2021 a
26/07/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.062293/2021-36)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 414, de 31 de janeiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar ELSON JOSE ALVES, Matrícula SIAPE n° 2169922, Editor de Imagens, em regime
de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Coordenação de Operações de TV, do Núcleo de Televisão
e Rádios Universitárias, da Superintendência de Comunicação, para substituir CAIO CAGLIANI DE
OLIVEIRA E SILVA, Matrícula SIAPE n° 1901082, na(o) função/cargo de Coordenador de Operações de
TV, do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, da Superintendência de Comunicação, do Gabinete do
Reitor, Código FG-06, no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.059895/2021-83)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 34 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 61

22 DE FEVEREIRO DE 2022

23

PORTARIA Nº 442, de 2 de fevereiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar ANTONIO ACACIO DE MELO NETO, Matrícula SIAPE n° 1670637, Professor de
Magistério Superior, Nível 3, Classe D, denominada Associado, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, do Centro de Tecnologia e
Geociências, para substituir LEONARDO HERSZON MEIRA, Matrícula SIAPE n° 1767927,
na(o)
função/cargo de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, do Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental, do Centro de Tecnologia e Geociências, Código FCC, no período de
28/11/2021 a 12/12/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.096041/2021-58)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 450, de 2 de fevereiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar VIVIANE SANTOS SALAZAR, Matrícula SIAPE n° 2364005, Professor
de
Magistério Superior, Nível 4, Classe D, denominada Associado, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Hotelaria e Turismo, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
para substituir SERGIO RODRIGUES LEAL, Matrícula SIAPE n° 1755357, na(o) função/cargo de
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo, do Departamento de Hotelaria e Turismo,
do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Código FCC, no período de 22/12/2021 a 21/01/2022, por
motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.107656/2021-54)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 589, de 11 de fevereiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar CAMILA CLAUDINO DE SOUZA, Matrícula SIAPE n° 1650611, Assistente
em
Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Gerência de Projetos e Ações
Ambientais, da Diretoria de Gestão Ambiental, Superintendência de Infraestrutura, para substituir
CARMEN TERESA ALVES DE SOUSA, Matrícula SIAPE n° 1467086, na(o) função/cargo de Assessor,
do Gabinete do Reitor, Código CD-04, nos períodos de 03/01/2022 a 07/01/2022, 10/01/2022 a 21/01/2022 e
24/01/2022 a 05/02/2022, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.116573/2021-49)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 633, de 15 de fevereiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar FILIPE DE FRANCA MONTEIRO VASCONCELOS, Matrícula SIAPE n° 3207174,
Assistente em Administração, em regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado(a) no(a) Complexo de
Convenções, Eventos e Entretenimento, do Gabinete do Reitor, para substituir MAURA COUTINHO
CARNEIRO PESSOA, Matrícula SIAPE n° 2085541, na(o) função/cargo de Coordenador de Relações
Institucionais, do Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento, do Gabinete do Reitor, Código
FG-01, no período de 16/11/2021 a 28/11/2021, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.107446/2021-98)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 669, de 17 de fevereiro de 2022.
SUBSTITUIÇÃO
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE
DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

VIDA,

RESOLVE
Designar LUCIANA PAULA CARVALHO DE SOUZA LEAO, Matrícula SIAPE n° 1113266,
Jornalista, em regime de trabalho de 25 horas semanais, lotado(a) no(a) Assessoria de Comunicação, da
Superintendência de Comunicação, para substituir ANDERSON BEZERRA DA SILVA LIMA, Matrícula
SIAPE n° 2154562, na(o) função/cargo de Assessor de Comunicação, da Superintendência de Comunicação,
Código CD-04, no período de 17/01/2022 a 25/01/2022, por motivo(s) de férias do titular.
(Processo n° 23076.003753/2022-95)
BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado ad Referendum pelo Colegiado, em 22/02/2022)
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em Oceanografia/Mestrado e
Doutorado da UFPE – Período letivo 2022.1
De acordo com o Item 6 do Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 57 de 06 de janeiro
de 2022, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para o Mestrado é
fixado em 15 (quinze) e o de Doutorado em 12 (doze), as quais serão preenchidas pelos(as) candidatos(as)
classificados(as) e aprovados(as) obedecendo-se a ordem de classificação.
MESTRADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
NOME
NOTA
1º
Mattheus Norões Pereira de Almeida
9,02
2º
Samara Gracciele Lima Saraiva
9,00
3º
Luiza Pereira Gomes
8,84
4º
Júlia de Aragão Soares Griz
8,38
5º
Ingrid Brandao Cavalcanti
8,30
6º
Júlio Cesar Cândido da Silva
8,30
7º
Ágatha Naiara Ninow
8,25
8º
Alexandre Ricardo dos Santos Júnior
8,05
9º
Caroline Cavalcanti da Silva
8,00
10º
Tulio Rodrigues Feitosa Silva
7,98
11º
Luis Henrique França de Carvalho Lins
7,89
12º
Ionara Freitas Silva
7,59
13º
Thales Jean Vidal
7,52
14º
André Lucas Santana Campos
7,30
15º
Lucas Cavalcanti de Mendonça
7,03
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
DOUTORADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO
NOME
NOTA
1º
Yago Bruno Silveira Nunes
8,48
2º
Suelen Nascimento dos Santos
8,46
3º
Alessandra Pfuetzenreuter de Castro
8,36
4º
Beatriz Fernandes de Barros Bomfim Santana
7,84
5º
Gutembergue Francisco da Silva
7,73
6°
Amilcar Ernesto Calzada Estrada
7,37
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
Prof. Pedro Augusto Mendes de Castro Melo
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Oceanografia
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
CURSO DEMESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado na Reunião da Comissão de Seleção de Doutorado, em 21 de fevereiro de 2022)

Retificação do Edital de Seleção do PPG em Serviço Social. O Edital foi publicado no BOLETIM OFICIAL
Nº 56, BOLETIM DE SERVIÇO, Nº 179,UFPE, de 12/11/2021.

No item 3.2 – 3.2.3 Etapa 2B – Avaliação do Currículo ONDE SE LÊ: 3.2.3.2 Ao candidato que obtiver a
menor pontuação será atribuída nota 7,0 (sete). A nota final dos demais candidatos será obtida por regra de
três simples, considerando-se como referência a menor nota obtida na avaliação de Currículo.
LEIA-SE: 3.2.3.2 – Item excluído por se tratar de um erro na etapa classificatória de Avaliação do
Currículo, a ser realizada no período de 24 de fevereiro a 11 de março de 2022, de acordo com o cronograma
constante no item 3.2.

No item 3 – 3.1 ONDE SE LÊ: 3.1 - A Seleção para o MESTRADO seguirá o seguinte cronograma:
(Em relação ao RESULTADO DO RECURSO DA ETAPA 1: Análise do pré-projeto de pesquisa –
Eliminatória)
Resultado da Etapa 1 – Análise do pré-projeto de 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
pesquisa – Eliminatória
Prazo Recursal do Resultado da Etapa 1

21, 22 e 23 de fevereiro de 2022

Resultado dos Recursos à Etapa 1 – Eliminatória

23 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)

(Em relação ao RESULTADO DO FINAL)
RESULTADO FINAL

28 de março de 2022

Prazo recursal

29, 30, 31 de março de 2022

Resultado do Recurso

31 de março de 2022

LEIA-SE:
(Em relação ao RESULTADO DO RECURSO DA ETAPA 1: Análise do pré-projeto de pesquisa –
Eliminatória)
Resultado da Etapa 1 – Análise do pré-projeto de 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
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pesquisa – Eliminatória
Prazo Recursal do Resultado da Etapa 1

21, 22 e 23 de fevereiro de 2022

Resultado dos Recursos à Etapa 1 – Eliminatória

24 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)

(Em relação ao RESULTADO DO FINAL)
RESULTADO FINAL

28 de março de 2022

Prazo recursal

29, 30 e 31 de março de 2022 até as 17
horas

Resultado do Recurso

31 de março de 2022 a partir das 17
horas

No item 3 – 3.2 ONDE SE LÊ: 3.2 - A Seleção para o DOUTORADO seguirá o seguinte cronograma:
(Em relação ao RESULTADO DO RECURSO DA ETAPA 1: Análise do projeto de pesquisa –
Eliminatória)
Resultado da Etapa 1 – Análise do pré-projeto de 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
pesquisa – Eliminatória
Prazo Recursal do Resultado da Etapa 1

21, 22 e 23 de fevereiro de 2022

Resultado dos Recursos à Etapa 1 – Eliminatória

23 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)

(Em relação ao RESULTADO DO FINAL)
RESULTADO FINAL

28 de março de 2022

Prazo recursal

29, 30, 31 de março de 2022

Resultado do Recurso

31 de março de 2022

LEIA-SE:
(Em relação ao RESULTADO DO RECURSO DA ETAPA 1: Análise do projeto de pesquisa –
Eliminatória)
Resultado da Etapa 1 – Análise do projeto de 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
pesquisa – Eliminatória
Prazo Recursal do Resultado da Etapa 1

21, 22 e 23 de fevereiro de 2022

Resultado dos Recursos à Etapa 1 – Eliminatória

24 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)
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(Em relação ao RESULTADO DO FINAL)
RESULTADO FINAL

28 de março de 2022

Prazo recursal

29, 30 e 31 de março de 2022 até as 17
horas

Resultado do Recurso

31 de março de 2022 a partir das 17
horas

Helena Lúcia Augusto Chaves
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE
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CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE
(Aprovado na Reunião do Colegiado, em 01/09/2021)
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde (PPGBAS) da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), em níveis de Mestrado e Doutorado, tem por finalidade a formação de recursos humanos para o ensino e pesquisa,
capazes de realizar projetos de investigação científica, incluindo aspectos de planejamento, delineamento, execução, análise
e publicação, contribuindo com o avanço do conhecimento científico e tecnológico em biologia aplicada à saúde, em
especial, humana.
CAPÍTULO II
Da Administração do Programa
Art. 2º - O Programa é vinculado ao Centro de Biociências-CB/UFPE, em conformidade com a Resolução Nº 19/2020 do
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE). O Programa é sediado no Laboratório de Imunopatologia
Keizo Asami (LIKA) da UFPE.
Art. 3º - O Programa é administrado pelo Colegiado, pela Comissão Colegiada Docente, pela Comissão de Autoavaliação
(CAA) e pela Coordenação do Programa. Na ausência do(a) coordenador(a), preside o colegiado e as comissões:
I. - Vice-Coordenador do Programa;
II. - Membro mais antigo do Colegiado do PPGBAS;
Parágrafo único - O Colegiado do PPGBAS é o seu órgão máximo de deliberação, sendo a Comissão de Pós-Graduação e de
Pesquisa (CPGP) do Centro de Biociências e a Câmara de Pós-Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) da UFPE os órgãos imediatamente superiores.
SEÇÃO I
Do Colegiado
Art. 4º - O Colegiado é o órgão superior do Programa, com funções normativas, deliberativas e de supervisão.
Art. 5º - O Colegiado é composto pelos docentes permanentes do Programa; por 01 (um) representante técnico
administrativo; por um 01 (um) representante discente do Mestrado e 01 (um) representante discente do Doutorado, eleitos
dentre e pelos discentes regulares do Programa com mandato de um ano, podendo ser reconduzido por mais um ano no caso
de discente de Doutorado, respeitado o disposto no Estatuto da UFPE.
Art. 6º - Das votações participarão todos os docentes permanentes do Colegiado, inclusive seu Coordenador, que, em caso
de empate, terá ainda o voto de qualidade. Os docentes colaboradores e visitantes podem participar do colegiado, com
direito a voz, mas sem direito a voto.
Art. 7º - O Colegiado de Programa de Pós-Graduação reunir-se-á, quando convocado pelo Coordenador ou por, no mínimo,
metade dos seus membros mais um.
Parágrafo Único - O Colegiado de Programa de Pós-Graduação deliberará por maioria simples de votos dos membros
presentes.
Art. 8º - As reuniões presenciais e não-presenciais (realizadas de forma virtual por correio eletrônico, videoconferência ou
qualquer outra ferramenta que possibilite a discussão conjunta entre os membros) do Colegiado do PPGBAS serão
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convocadas pela Coordenação do Curso e somente ocorrerão ou serão válidas com quórum mínimo composto por maioria
simples, ou seja, participação de 50% mais um do número total de membros que o compõe.
Art. 9º - Compete ao Colegiado do Programa:
I- Auxiliar a Coordenação do PPGBAS no desempenho de suas atribuições;
II. Coordenar, orientar e acompanhar o funcionamento acadêmico, pedagógico, didático, administrativo e orçamentário do
Programa;
III - Acompanhar a elaboração e a implementação de um Planejamento Estratégico para este PPG, alinhado às ações
estratégicas da UFPE e às recomendações da CAPES;
IV - Instituir a Comissão de Auto avaliação observando as recomendações da CAPES e as normas institucionais
relacionadas ao tema;
V - Deliberar sobre o Regimento Interno e as Normativas Internas deste PPG, e suas posteriores alterações;
VI - Deliberar sobre alterações na Estrutura Curricular do PPGBAS e seu devido encaminhamento à PROPG;
VII - Implementar as determinações emanadas dos órgãos superiores da UFPE;
VIII - Deliberar sobre infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando for o caso, aos órgãos competentes;
IX - Decidir sobre requerimentos e recursos a ele impetrados, estabelecendo relatores quando entender necessário;
X - Homologar o parecer dos relatores do PPGBAS sobre solicitações de reconhecimento de títulos de pós graduação
obtidos em instituições estrangeiras encaminhadas pela PROPG, nos termos das normas pertinentes;
XI - Eleger a coordenação e a vice-coordenação do PPGBAS, por meio de eleição própria;
XII - Homologação de bancas de qualificação de mestrado e doutorado e defesas de mestrado e doutorado;
XIII- Criar a Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento (CCRD) bem como homologar o
relatório de avaliação desta comissão;
XIV- Deliberar sobre alterações nas áreas de concentração e linhas de pesquisa.
Art. 10 - Recursos às decisões do Colegiado de Programa devem ser dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do
CEPE da UFPE.

SEÇÃO II
Do Coordenador do Programa
Art. 11 - O Programa de Pós-Graduação, conforme definido no Art. 1º, terá um Coordenador e um Vice-Coordenador
eleitos pelo Pleno do Colegiado do Programa, entre os docentes que o compõem e tenham vínculo funcional administrativo
com a UFPE em caráter ativo e membro permanente do PPGBAS, homologados pelo Conselho Departamental do Centro de
Biociências e designados pelo Reitor da UFPE.
§ 1º O Coordenador e o Vice-Coordenador terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, através de nova
eleição.
§ 2º O Vice-Coordenador substituirá o Coordenador em suas ausências ou impedimentos bem como poderá assumir
atribuições próprias por designação do Coordenador e como prevê este Regimento
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Art. 12 - Ao Coordenador de Programa, compete:
I.

Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;

II. Solicitar as providências que se fizerem necessárias para o melhor funcionamento do curso, em matéria de instalações,
equipamentos e pessoal;
III. Organizar o calendário acadêmico do PPGBAS, submetendo ao colegiado, observando o calendário de matrículas
estabelecido pelo CEPE; bem como a divulgação dos componentes curriculares a serem oferecidos em cada período letivo;
IV. Responsabilizar-se pela orientação da matrícula e pelo gerenciamento dos serviços de escolaridade da Secretaria do
PPGBAS, observando-se a sistemática estabelecida pela PROPG e demais unidades institucionais competentes;
V. Fiscalizar o cumprimento das atividades acadêmicas, apresentando aos órgãos competentes os casos de irregularidades
ou infrações disciplinares;
VI. Propor ao Colegiado a abertura de novas vagas para o exame de seleção, considerando a relação entre discentes e
docentes, recomendada pelo Comitê da Área de Avaliação da CAPES relativa ao Programa;
VII. Apresentar o relatório anual das atividades do PPGBAS à PROPG, por meio da Plataforma Sucupira, de acordo com o
prazo estipulado no âmbito da UFPE;
VIII. Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas à pós-graduação stricto sensu, bem
como desempenhar as demais atribuições que lhe forem designadas no Regimento Geral da Universidade, em Resoluções
do CEPE/UFPE, no Regimento Interno e em Normativa Interna do PPGBAS;
IX - Divulgar a homologação do calendário acadêmico proposto pela UFPE;
X. Articular-se com a PROPG e a direção da unidade a que estiver administrativamente vinculado, a fim de compatibilizar o
funcionamento do PPGBAS com as diretrizes delas emanadas;
XI. Encaminhar ao Colegiado as solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em instituições
estrangeiras encaminhadas pela PROPG;
XII. Adotar as providências que se fizerem necessárias para o funcionamento do PPGBAS, em matéria de instalações,
equipamentos e pessoal.

SEÇÃO III
Da Comissão Colegiada Docente
Art. 13 - A Comissão Colegiada Docente (CCD) do PPGBAS será constituída por, no mínimo, 05 (cinco) membros
titulares: a) O Coordenador do Programa e mais 4 (quatro) docentes do núcleo permanente do PPGBAS, além de dois
suplentes do núcleo permanente do PPGBAS, todos indicados pelo coordenador e aprovados pelo Colegiado do Programa.
Parágrafo único - Os membros docentes da CCD, titulares e suplentes, serão eleitos pelo Colegiado, com mandato de 2
(dois) anos, podendo ser prorrogados por mais dois anos.
Art. 14 - A CCD poderá apreciar e decidir sobre todas as matérias relacionadas às atribuições do Colegiado, devendo os
assuntos a seguir serem decididos necessariamente pelo pleno do Colegiado:
I - Mudanças na Estrutura Curricular e no Regimento Interno, bem como aprovação de demais Normativas Internas do
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PPGBAS;
II - Eleição do coordenador e vice-coordenador do PPGBAS;
III - Credenciamento e descredenciamento de docentes.
Art. 15 - Das decisões da CCD, deverão ser encaminhados os informativos ao Colegiado, dos quais caberão recurso ao
Colegiado do PPGBAS e às instâncias superiores da UFPE.

SEÇÃO IV
Da Comissão de Autoavaliação (CAA)
Art. 16. A Comissão de Autoavaliação (CAA) do PPGBAS tem por objetivo elaborar e implementar o processo de
autoavaliação, além de elaborar o planejamento estratégico junto com a CCD e acompanhar os índices de crescimento do
PPGBAS.
§ 1º A CAA do PPGBAS será composta por, no mínimo: coordenador do PPGBAS; 3 (três) docentes; 01 (um) representante
discente; um suplente docente e um suplente representante discente.
§ 2º A CAA será eleita pelo Colegiado do Curso para um mandato de 2 (dois) anos.
§ 3º A comissão será presidida pelo coordenador do PPGBAS;
Art. 17. São atribuições da CAA:
I. Conceber e desenvolver ações relacionadas à autoavaliação do programa, a fim de detectar os pontos fortes, as
potencialidades, os pontos fracos, as oportunidades e metas do PPGBAS;
II. Estabelecer a necessária articulação entre o planejamento estratégico do PPGBAS e avaliação externa realizada pela
CAPES, conforme as indicações da ficha estabelecida pela área de avaliação;
III. Elaborar instrumentos e critérios avaliativos a fim de aferir o desenvolvimento do estudante; o desempenho do corpo
docente e do corpo técnico; e o qualidade do programa de forma global;
IV. Divulgar os resultados das avaliações realizadas, preferencialmente em mais de um formato e com atenção ao
cronograma das tomadas de decisão posteriores;
V. Fornecer relatório para embasar a tomada de decisões pelas instâncias executivas e deliberativas do PPGBAS, assim
como subsidiar o planejamento das ações de desenvolvimento/consolidação do programa;
VI. Avaliar a própria sistemática de autoavaliação adotada, com vistas a amadurecê-la e aperfeiçoá-la;
VII. Propor à Comissão Colegiada Docente, ao Colegiado e à Coordenação a elaboração/revisão de Normativas Internas do
PPGBAS.

CAPÍTULO III
Do Corpo Docente
Art 18. O corpo docente do PPGBAS é constituído por docentes da UFPE, pesquisadores externos à UFPE, professores
aposentados, todos com título de doutor e também pós-doutorandos cujo credenciamento tenha sido aprovado pelo
colegiado.
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§ 1º Os docentes poderão ser credenciados como docentes permanentes, colaboradores ou visitantes conforme normativas
internas deste PPG e critérios avaliativos do comitê de área CB-I da CAPES.
§ 2º Os critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes serão previstos em normativa
interna do PPGBAS.
§ 3º Docentes Permanentes são os que atuam no PPGBAS de forma contínua, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa
e orientação, constituindo o núcleo principal de docentes, atendidos os critérios de credenciamento definidos pelo Programa.
§ 4º Docentes Colaboradores são os que contribuem de forma sistemática e complementar com o PPGBAS, atendidos os
critérios de credenciamento definidos pelo Programa, ministrando disciplinas, orientando discentes e colaborando em
grupos de pesquisa, sem, contudo, manter uma carga intensa de atividades no curso, observando os percentuais permitidos
pelo Comitê de Área, além de Pós-doutorandos cujo credenciamento tenha sido aprovado pelo Colegiado.
§ 5º Docentes Visitantes são os docentes ou pesquisadores que colaborem, por um período contínuo, em projeto de pesquisa
e/ou atividades de ensino no PPGBAS, permitindo-se que atuem como orientadores, atendidos os critérios de
credenciamento definidos pelo Programa.
Art. 19. São atribuições do corpo docente:
I- Ministrar componentes curriculares, participar de comissões examinadoras, organizar seminários, eventos científicos,
processos seletivos e demais atividades promovidas pelo PPGBAS.
Parágrafo único - Os docentes permanentes e colaboradores devem ministrar, preferencialmente, uma vez ao ano, disciplina
como coordenador ou colaborador, sendo obrigado a ministrar disciplinas em pelo menos dois momentos no quadriênio.
II- Orientar e coorientar discentes do programa;
III- subsidiar o Colegiado de Curso quanto à participação do discente no estágio em docência;
IV- Coordenar e/ou participar de projetos de pesquisa vinculados ao PPGBAS;
V- Manter atualizado seu Currículo Lattes e fornecer informações complementares, sempre que solicitado pela Coordenação
do PPGBAS, além da comprovação de sua produção acadêmica;
VI- Emitir parecer sobre solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em instituições estrangeiras
encaminhadas pela ProPG, nos termos das normas pertinentes.
VII- Desenvolver pesquisas que resultem em produção científica, preferencialmente vinculadas aos discentes, divulgada em
periódicos indexados.
VIII - Participar das reuniões do colegiado, sendo obrigatória a presença dos membros permanentes.

CAPÍTULO IV
Dos Orientadores e Coorientadores
Art. 20 - Os docentes orientadores devem ser membros permanentes, colaboradores e visitantes do corpo docente do
PPGBAS.
Parágrafo único: No caso de orientação por membro visitante no exterior, deverá ser indicado um membro do Corpo
Docente, entre permanentes ou colaboradores, como coorientador.
Art. 21 - São atribuições do docente orientador:
I.

Orientar o discente no trabalho de pesquisa, desde sua concepção até a redação final;
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II.
Promover o bom andamento do projeto de pesquisa aprovado pelo Colegiado, respeitando os prazos estabelecidos
pelo Programa;
III.
Atuar na captação de recursos financeiros para custear o desenvolvimento dos projetos de pesquisa de seus
orientados;
IV.
Os orientadores podem indicar o(s) coorientador(es) para a coordenação do PPGBAS justificando a importância da
inclusão no comitê de orientação.
Parágrafo único: Para solicitação de inclusão de coorientador(es) no último ano de doutorado e mestrado o orientador
deverá encaminhar justificativa ao Colegiado;
V.
Autorizar o mestrando a apresentar a sua dissertação e o doutorando a sua tese;
VI.
Sugerir ao Coordenador os nomes dos integrantes da banca examinadora e a data para a realização da apresentação
das dissertações e teses de seus orientandos;
VII.
Presidir a banca de defesa da dissertação ou tese de seus orientandos.
Art. 22 - Compete ao(s) coorientador(es) auxiliar o orientador na execução de suas funções.
CAPÍTULO V
Da Admissão ao Programa
Art. 23 - A admissão de discentes no PPGBAS se dará em fluxo contínuo por meio de processo de seleção e admissão.
Art. 24 - Para concorrer ao Curso de Mestrado exige-se graduação reconhecida pelo MEC, compatível com as áreas de
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ou aquelas que façam interface com essas áreas; para concorrer ao Curso de
Doutorado, exige-se Mestrado compatível com as áreas de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ou aquelas que façam
interface com essas áreas, realizadas em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
Parágrafo único: - Admitir-se-á candidatos ao doutorado sem o título de mestre, que apresente no mínimo 03 artigos
publicados, sendo pelo menos 01 como primeiro ou último autor, em revistas de excelência, reconhecidas pela área de
Ciências Biológicas I, conforme previsto no respectivo edital de seleção.
Art. 25 - Os critérios para seleção e classificação dos candidatos aos cursos de mestrado e doutorado obedecerão às normas
definidas em edital público e divulgados na página do Programa.
Art. 26 - O processo classificatório será realizado por meio de análise do curriculum vitae dos candidatos e outras provas
que o Colegiado considerar pertinentes e explicitadas em edital público.

Art. 27 - Também será permitida a admissão de discentes por meio de:
I - Transferência interna (oriunda de outros PPGs da UFPE) ou externa (oriunda de PPGs de outras instituições nacionais,
devidamente reconhecidos pela CAPES);
II - Programas internacionais de bolsas;
III - Convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo CEPE/UFPE;
IV - Convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a UFPE e instituições de ensino e/ou pesquisa.
Art. 23 - Será exigido dos discentes, de mestrado e doutorado, suficiência em língua inglesa, a qual será definida de acordo
com o edital de seleção vigente.

CAPÍTULO VI
Das Matrículas
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Art. 28 - A matrícula dos candidatos aprovados no exame de seleção será assegurada, obedecidos a ordem de classificação e
o limite de vagas, de acordo com os prazos estabelecidos pela PROPG e homologados pela CPPG/CEPE no calendário de
matrícula.
Art. 29 - O discente ingressante deverá apresentar qualquer documentação que seja requerida pela Coordenação para
realização de seu cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) ou equivalente, sob a pena
de perda da vaga no curso para o qual foi aprovado.
Art. 30 - É responsabilidade do discente realizar sua matrícula e renovação de matrícula a cada semestre.
Parágrafo único: A não realização/renovação da matrícula será considerada como abandono do curso, implicando na perda
do vínculo com o PPGBAS.
Art. 31 - O discente que, por motivo de força maior, necessitar interromper seus estudos, poderá solicitar ao Coordenador do
Programa, por escrito, o trancamento de sua matrícula, devendo o pedido ser acompanhado do parecer do orientador.
Parágrafo Único - O discente de mestrado ou doutorado poderá trancar sua matrícula por um período máximo de seis meses.
Art. 32. Alunos especiais de Pós-Graduação (que não tenham vínculo com o PPGBAS ou com nenhum PPG da UFPE)
poderão cursar disciplinas isoladas, mediante a abertura de vagas pela Coordenação, preenchimento de requerimento,
recolhimento de taxa (conforme previsto em legislação em vigor na UFPE) e aceite pelo docente responsável pela
disciplina.
Parágrafo único: A matrícula prevista no caput não confere vínculo ao aluno especial com o PPGBAS.
Art. 33 - Com a matrícula, o aluno assume o compromisso de submeter-se ao presente Regimento e aos demais Regimentos
e Estatutos da UFPE.

CAPÍTULO VII
Do Regime Didático

Art. 34 - A unidade de integralização curricular será o crédito, que corresponde a quinze horas aula, teórica ou prática, ou
outras atividades desenvolvidas sobre responsabilidade de cada docente regente da disciplina.
§ 1º - O mestrando deverá integralizar um mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos e o doutorando um mínimo de 28 (vinte e
oito) créditos, sendo 08 (oito) créditos em disciplinas obrigatórias e o restante em disciplinas eletivas, para se habilitar à
defesa de dissertação ou tese, respectivamente.
§ 2º - A obrigatoriedade de realização do Estágio de Docência será de acordo com as normas vigentes da CAPES.
§ 3º A critério do orientador, créditos eletivos poderão ser exigidos para melhor adequar o perfil do candidato ao processo
formativo.
Art. 35 - O ensino será ministrado por meio de componentes curriculares, a cargo dos docentes do PPGBAS.
§ 1º - As atividades de componentes curriculares dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGBAS serão realizadas de
forma presencial, ou também ministradas por meio de plataformas e ferramentas caracterizadas como atividades acadêmicas
remotas.
Art. 36 - A permanência mínima dos discentes no Programa, nos níveis de mestrado e doutorado, é de 12 (doze) e 24 (vinte
e quatro) meses, respectivamente, contados a partir do mês/ano da matrícula. Os prazos máximos regulares são de 24 meses
para o mestrado e 48 meses para o doutorado.
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§ 1º - Os prazos máximos estabelecidos neste artigo poderão ser prorrogados, excepcionalmente, por até seis meses para
mestrado e até doze meses para doutorado, por justificativa do orientador, com aprovação do Colegiado, desde que o
discente tenha cumprido todos os créditos, conforme § 1o do art. 28 deste Regimento Interno.
§ 2º - O tempo de duração dos cursos de mestrado e doutorado, nos termos deste artigo, não implica concessão de bolsa por
período similar, exceto caso de prorrogação por motivo de gestação, conforme previsto em normativa da CAPES.
§ 3º - Os casos omissos serão levados ao Colegiado do PPGBAS para avaliação e deliberação.
Art. 37 - O Colegiado do curso poderá aproveitar créditos obtidos em disciplinas de cursos de Pós-Graduação stricto sensu
da UFPE ou de outras instituições, cursadas há no máximo 5 (cinco) anos, tanto para o Mestrado como para o Doutorado,
contados a partir do final do período no qual a disciplina foi cursada. O número de créditos que podem ser aproveitados é de
no máximo 6 créditos (mestrado e doutorado) em disciplinas eletivas.
§ 1º - A solicitação deve ser feita pelo discente, com a anuência do orientador, através de declaração ou e-mail enviado à
coordenação/secretaria do PPGBAS, acompanhada do histórico e da respectiva ementa da disciplina, com aprovação, no
mínimo de conceito “B”.
Art. 38 - Todos os créditos obtidos no curso de Mestrado do PPGBAS serão computados para o Doutorado, sendo as
disciplinas dispensadas.
Art. 39 - Em cada disciplina, os discentes serão avaliados pelo docente por meio de critérios previamente definidos, que
poderão incluir um ou mais dos seguintes instrumentos: provas escritas, trabalhos escritos individuais ou em grupo,
avaliações orais e participação em aulas (a qual inclui assiduidade, empenho e qualidade das contribuições do discente).
Com base nestes critérios, o docente atribuirá a cada discente um conceito variando de A a D, de acordo com a seguinte
classificação:
A - (9,0 A 10,0) excelente, com direito a crédito;
B - (8,0 a 8,9) bom, com direito a crédito;
C - (7,0 A 7,9) regular, com direito a crédito;
D - (0,0 A 6,9) insuficiente, sem direito a crédito.
F - Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art. 40 - Para fim de aferição do rendimento acadêmico do discente, serão atribuídos valores numéricos aos conceitos, da
seguinte forma: A=4; B=3; C=2; D=1 e F = 1.
Parágrafo Único - O rendimento acadêmico será calculado pela média dos valores numéricos dos conceitos, ponderada pelo
número de créditos das disciplinas cursadas, isto é:
CR = ΣNi.Ci /ΣCi
Onde:
CR - coeficiente de rendimento;
Ni - valor numérico do conceito da disciplina “i”;
Ci - número de créditos da disciplina “i”.
Art. 41 - Os resultados da avaliação em cada disciplina deverão ser entregues antes do início do período letivo subseqüente,
cabendo ao Colegiado determinar os casos excepcionais, ficando sob a responsabilidade dos docentes lançarem os conceitos
da disciplina no SIGAA.
Art. 42 - Estará automaticamente desligado do Programa o discente que se enquadrar em uma ou mais das seguintes
situações:
I.

Não defender dissertação ou tese dentro do prazo máximo de permanência no curso;

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 34 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 61

22 DE FEVEREIRO DE 2022

38

II.
Ser reprovado duas vezes na mesma ou em duas disciplinas distintas;
III.
Não obter Coeficiente de Rendimento (CR) mínimo de 3,00;
IV.
No caso de prorrogação, não defender a dissertação ou a tese até o prazo final da prorrogação;
V.
No caso de trancamento de matrícula, não renovar sua matrícula em até 15 dias após esgotado o período do
trancamento;
VI.
Ter sido reprovado no exame de qualificação, conforme definido neste regimento.
§ 1º O discente desligado do Programa somente poderá voltar a se matricular após aprovação em novo concurso público de
seleção e admissão.
§ 2º Não será permitida a inscrição de candidato em concurso público de seleção e admissão ao PPGBAS do qual tenha sido
desligado por mais de uma vez.
Art. 43 - As seguintes atividades na área de conhecimento dos projetos dos discentes de Mestrado e Doutorado poderão ser
computadas como créditos especiais mediante solicitação do orientador e aprovação pelo Colegiado do Programa, não
excedendo o número de 04 (quatro) créditos:
I – trabalho completo publicado em revista de circulação nacional ou internacional que tenha corpo editorial reconhecido e
sistema referencial adequado;
II – depósito de patentes
III – publicação de trabalho completo em anais (ou similares);
IV – livro ou capítulo de livro de reconhecido mérito na área do conhecimento;
V – capítulo em manual tecnológico reconhecido por órgãos oficiais nacionais e internacionais;
VI – participação em congresso científico com apresentação de trabalho, cujo resumo seja publicado em anais (ou
similares);
VII - Coorientação de estagiários de iniciação científica - A coorientação de um discente de graduação, em projeto de
Iniciação Científica, será uma atividade altamente estimulada para os discentes de pós-graduação. Quando tal coorientação
resultar em trabalho publicado e/ou comunicação em congresso. Caberá ao orientador a supervisão dessa atividade entre os
seus discentes de doutorado.
VIII - Participação em curso de atualização em biologia, ministrado para professores do ensino público da rede oficial do
estado ou município, coordenado por um docente permanente ou colaborador do Programa.
§ 1º - Poderão ser computados até 04 (quatro) para as atividades dos incisos I e II. Para as demais atividades deste artigo,
poderão ser computados até 02 (créditos).
§ 2º – Para fins de atribuição de créditos especiais, as atividades relacionadas nos incisos deste artigo deverão ser exercidas
e comprovadas no período em que o discente estiver regularmente matriculado no curso.
Art. 44 - Os discentes de mestrado e doutorado apresentarão à Coordenação do PPGBAS ou à Comissão específica
designada pela mesma, anualmente, as atividades desenvolvidas, em forma de seminários, referentes ao projeto de pesquisa,
acompanhado do seu histórico escolar, resultados obtidos e artigos aceitos ou publicados, submetidos às revistas
especializadas, ou outros tipos de produções científicas e técnicas.

CAPÍTULO VII
Do Exame de Qualificação, da Defesa Dissertação e da Defesa de Tese.
SEÇÃO I
Do Exame de Qualificação
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Art. 45 - O discente de doutorado submeter-se-á ao exame de qualificação como requisito para obtenção do grau de doutor.
Art. 46 - O exame de qualificação requer que o discente:
I.
II.

Tenha completado os 28 créditos;
Realize o exame no máximo até 30 (trinta) meses, após a 1ª matrícula.

Art. 47 - A banca do exame de qualificação será constituída pelo orientador e por 2 (dois) ou mais examinadores, dos quais
pelo menos 1 (um) deve ser externo ao programa.
Parágrafo único - A constituição da banca, data e horário do exame de qualificação, serão aprovados pelo Colegiado do
Programa.
Art. 48 - O exame de qualificação constará da defesa de um relatório apresentado pelo discente, contendo o projeto em
desenvolvimento com relato das atividades já executadas, sendo apresentados na forma de trabalhos acadêmicos e/ou
tecnológicos e perspectivas futuras, de forma presencial ou não presencial (videoconferência).
§ 1º - O discente fará a apresentação do seu relatório em sessão pública ou privada, mediante solicitação justificada do
orientador, perante a banca examinadora.
§ 2º - Após a apresentação do discente, a banca procederá a arguição, que não terá caráter público, abrangendo além dos
aspectos relacionados ao relatório, também conhecimentos de Biologia Aplicada à Saúde, referentes à área de conhecimento
a qual o discente esteja vinculado.
§ 3º - Será aprovado no exame de qualificação, o discente que obtiver um conceito denominado: Aprovado, por todos os
membros da banca examinadora.
§ 4º - O discente que obtiver o conceito denominado: Reprovado, deverá repetir o exame num prazo de 03 (três) meses após
a realização do primeiro, perante a mesma banca.
Art. 49 - O discente que não obtiver aprovação após o segundo exame de qualificação será desligado do Programa.

SEÇÃO I
Da Dissertação de Mestrado e sua Defesa
Art. 50 - Para solicitar a defesa da dissertação, o discente deverá ter cumprido os seguintes pré-requisitos:
I.
II.
III.

Estar matriculado no Programa há pelo menos 12 meses;
Ter completado pelo menos 24 créditos;
Ter autorização do orientador para realização da defesa pública.

Art. 51 - A redação da dissertação deverá ser apresentada, preferencialmente, sob a forma de artigo científico, ou de acordo
com as normas estabelecidas pelo Colegiado do Programa.
Art. 52- O discente deverá entregar aos membros da banca examinadora um exemplar da dissertação (em versão impressa
ou digital), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias à data marcada para a defesa.
Art. 53 - Caso o orientador considere que a dissertação não se encontra em condições de ser submetida à avaliação por
comissão examinadora, ele deverá emitir parecer circunstanciado dando conhecimento formal ao discente e encaminhando o
parecer para apreciação do Colegiado do Programa.
Parágrafo único - No caso de o orientador considerar que a dissertação não se encontra em condições de ser submetida à
avaliação por comissão examinadora, o discente poderá solicitar ao Colegiado a defesa sem o aval de seu orientador. Nesta
situação, o Colegiado indicará os componentes da comissão examinadora e a data prevista de defesa.
Art. 54 - A defesa da dissertação será de caráter público, perante banca examinadora, apresentado de forma presencial ou
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não presencial (videoconferência), constituída e presidida pelo orientador e mais dois membros titulares, além de dois
membros suplentes. Os membros da banca serão docentes com título de doutor, sendo pelo menos um externo ao Programa,
inclusive um suplente externo.
§ 1º - No caso do parágrafo único do art. 53, a presidência da comissão examinadora será indicada pelo Colegiado do
PPGBAS.
§ 2º - O mestrando apresentará sua dissertação perante a banca em até 40 min.
§ 3º - A cada Membro da Banca Examinadora será reservado um tempo máximo 30 (trinta) minutos, incluindo as respostas
do candidato, com 10 (dez) minutos de tolerância.
§ 4º - É vedada a participação na Comissão Examinadora de docente ou pesquisador que seja cônjuge do discente ou que
com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por ascendência ou
descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se constitua em amigo íntimo ou
inimigo.
Art. 55 - Encerrado o exame, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado atribuindo ao
trabalho do candidato ao grau de Mestre apenas uma das seguintes menções: I. Aprovado; II. Reprovado.
Parágrafo único - O candidato só será considerado aprovado se receber menção APROVADO de, no mínimo, dois membros
examinadores.
Art. 56 - Em caso de atribuição da menção APROVADO e não sendo requisitadas alterações pela Comissão Examinadora, o
discente estará imediatamente apto a realizar o depósito da dissertação na Biblioteca Central, conforme o § 4º do Art. 67 da
Resolução 19/2020-CEPE.
Art. 57 - Em caso de atribuição da menção APROVADO e sendo requisitadas alterações pela Comissão Examinadora a
serem realizadas em versão final da dissertação, serão adotados os seguintes procedimentos:
§ 1º O discente deverá efetuar as correções solicitadas pela Comissão Examinadora no prazo máximo 12 meses.
§ 2º O orientador deverá emitir declaração, atestando que as correções solicitadas foram realizadas pelo discente e que está
de acordo com a versão a ser entregue à Coordenação.
§ 3º A Coordenação disponibilizará a documentação necessária para realização do depósito quando o discente entregar a
versão final corrigida e a declaração do orientador a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 58 - Para a obtenção do grau de Mestre em Biologia Aplicada à Saúde, o concluinte deverá ter sido APROVADO pela
Comissão Examinadora, ter efetuado o depósito da versão final da dissertação na Biblioteca Central da UFPE, além de ter
atendido todas as demais exigências estabelecidas neste Regimento Interno e Normativas Internas do Programa, nas
Resoluções e Portarias dos Órgãos Deliberativos Superiores, assim como no Estatuto e no Regimento Geral da
Universidade, observando os prazos e procedimentos vigentes nas normas
Art. 59 - Em caso de atribuição da menção REPROVADO, o discente perderá o vínculo com o PPGBAS, sem a obtenção
do grau pretendido.

SEÇÃO III
Da Tese de Doutorado e sua Defesa
Art. 60 - Para solicitar a defesa da tese, o discente deverá ter cumprido os seguintes pré-requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Estar matriculado no Programa há pelo menos 24 meses;
Ter completado pelo menos 28 créditos;
Ter sido aprovado no exame de qualificação;
Ter produção científica e/ou tecnológica definida em normativa interna do PPGBAS;
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V.

Ter autorização do orientador para realização da defesa pública.

Art. 61 - A redação da tese deverá ser apresentada, preferencialmente, sob a forma de artigo científico, ou de acordo com as
normas estabelecidas pelo Colegiado do Programa.
Art. 62 - O discente deverá entregar aos membros da banca examinadora um exemplar da tese (em versão impressa ou
digital), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias à data marcada para a defesa.
Art. 63 - Caso o orientador considere que a tese não se encontra em condições de ser submetida à avaliação por comissão
examinadora, ele deverá emitir parecer circunstanciado dando conhecimento formal ao discente e encaminhando o parecer
para apreciação do Colegiado do Programa.
Parágrafo único - No caso de o orientador considerar que a tese não se encontra em condições de ser submetida à avaliação
por comissão examinadora, o discente poderá solicitar ao Colegiado a defesa sem o aval de seu orientador. Nesta situação, o
Colegiado indicará os componentes da comissão examinadora e a data prevista de defesa.
Art. 64 - A defesa da tese será de caráter público, perante banca examinadora, constituída e presidida pelo orientador e mais
quatro membros titulares, além de dois membros suplentes. Os membros da banca serão docentes com título de doutor,
sendo pelo menos dois externos ao Programa, inclusive um suplente externo.
§ 1º - No caso do parágrafo único do art. 62, a presidência da comissão examinadora será indicada pelo Colegiado do
PPGBAS.
§ 2º - O doutorando apresentará sua tese perante a banca em até 50 min.
§ 3º - A cada Membro da Banca Examinadora será reservado um tempo máximo de 30 (trinta) minutos, incluindo as
respostas do candidato, com 10 (dez) minutos de tolerância.
§ 4º - É vedada a participação na Comissão Examinadora de docente ou pesquisador que seja cônjuge do discente ou que
com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por ascendência ou
descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se constitua em amigo íntimo ou
inimigo.
Art. 65 - Encerrado o exame, a Comissão Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado atribuindo ao
trabalho do candidato ao grau de Doutor apenas uma das seguintes menções: I. Aprovado; II. Reprovado.
Parágrafo único - O candidato só será considerado aprovado se receber menção APROVADO por, no mínimo, quatro
membros examinadores.
Art. 66 - Em caso de atribuição da menção APROVADO e não sendo requisitadas alterações pela Comissão Examinadora, o
discente estará imediatamente apto a realizar o depósito da dissertação na Biblioteca Central, conforme o § 4º do Art. 67 da
Resolução 19/2020-CEPE.
Art. 67 - Em caso de atribuição da menção APROVADO e sendo requisitadas alterações pela Comissão Examinadora a
serem realizadas em versão final da tese, serão adotados os seguintes procedimentos:
§ 1º O discente deverá efetuar as correções solicitadas pela Comissão Examinadora no prazo máximo 12 meses.
§ 2º O orientador deverá emitir declaração, atestando que as correções solicitadas foram realizadas pelo discente e que está
de acordo com a versão a ser entregue à Coordenação.
§ 3º A Coordenação disponibilizará a documentação necessária para realização do depósito quando o discente entregar a
versão final corrigida e a declaração do orientador a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 68 - Para a obtenção do grau de Doutor em Biologia Aplicada à Saúde, o concluinte deverá ter sido APROVADO pela
Comissão Examinadora, ter efetuado o depósito da versão final da tese na Biblioteca Central da UFPE, além de ter atendido
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todas as demais exigências estabelecidas neste Regimento Interno e Normativas Internas do Programa, nas Resoluções e
Portarias dos Órgãos Deliberativos Superiores, assim como no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade, observando
os prazos e procedimentos vigentes nas normas.
Art. 69 - Em caso de atribuição da menção REPROVADO, o discente perderá o vínculo com o PPGBAS, sem a obtenção
do grau pretendido.
CAPÍTULO IX
Da Mudança de Nível
Art. 70. Será permitida a passagem de discentes do Mestrado Acadêmico para o Doutorado, sem a necessidade de submeterse ao processo público de seleção ao doutorado, de acordo com os critérios estabelecidos em normativa interna do
PPGBAS.
Parágrafo único - No caso mudança de nível de que trata este artigo, o discente deverá concluir o doutorado no prazo
máximo de até 60 (sessenta) meses, a contar do mês/ano de sua matrícula inicial no mestrado.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 71 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do PPGBAS e, se necessário, encaminhados às
Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa da PROPG, para uma decisão final.
Art. 72 - Este Regimento entrará em vigor quando da sua publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
(Aprovado na reunião do colegiado, dia 14/07/2021)
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
Art. 1o - O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), vinculado ao Centro de Tecnologia e Geociências - Escola de Engenharia de Pernambuco (CTG/EEP), faz
parte do programa institucional de pós-graduação stricto sensu, pertencentes ao Sistema Nacional de Pós-Graduação,
avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Art. 2o - O Sistema de Pós-Graduação da UFPE, ao qual o PPGEC é parte integrante, é administrado do ponto de vista
acadêmico por intermédio da Câmara de Pós-Graduação (CPG) do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE),
a qual compete baixar as instruções complementares que se fizerem necessárias, assim como julgar os casos omissos
com vistas à aplicação da Resolução nº. 19/2020 CEPE/UFPE, de 23 de setembro de 2020, e demais dispositivos
estatutários e regimentais da UFPE, observando o estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC).
Parágrafo Único - Integram a administração acadêmica do PPGEC a Coordenação e o Colegiado do Programa.
Art. 3o - O PPGEC é constituído pelos cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil, com duração de 24 e
48 meses, respectivamente.
§ 1o - O PPGEC tem por finalidade a formação de recursos humanos de alto nível para desempenhar papel
significativo no desenvolvimento regional e nacional, através do aprimoramento e capacitação profissional de nível
superior e disseminação de conhecimentos e tecnologia.
§ 2o - O PPGEC funciona de forma presencial, de acordo com as normas vigentes da CAPES. Suas atividades devem
ser desenvolvidas nos campi da UFPE, salvo nos casos específicos aprovados pela CAPES.
Art. 4o - O PPGEC está estruturado em Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa e Projetos de Pesquisa articulados
e coerentes entre si.
Parágrafo Único - O PPGEC é formado por sete áreas de concentração, sendo elas: Construção Civil; Estruturas;
Geotecnia; Recursos Hídricos; Simulação e Gerenciamento de Reservatórios de Petróleo; Tecnologia Ambiental; e
Transportes e Gestão das Infraestruturas Urbanas.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DOS PROGRAMAS
SEÇÃO I
Do Colegiado do Programa
Art. 5o - O Colegiado do PPGEC é o órgão de deliberação superior do Programa. É composto pelos(as) Docentes,
servidores(as) técnico-administrativos e pelos(as) discentes de Mestrado e Doutorado a ele vinculados, respeitando o
disposto no Estatuto da UFPE.
§ 1o – Os(As) discentes serão representados no Colegiado por um(a) discente do Mestrado e um(a) discente de
Doutorado do PPGEC, eleito democraticamente dentre e pelos(as) discentes regulares, com mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzido uma vez por igual período.
§ 2o – Os(As) servidores(as) técnico-administrativos serão representados no Colegiado por um(a) servidor(a) técnicoadministrativo do PPGEC, eleito democraticamente dentre e pelos(as) servidores técnico-administrativos, com
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido(a) uma vez por igual período.

B.O. UFPE, RECIFE, 57 ( 34 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 61

22 DE FEVEREIRO DE 2022

44

Art. 6º - As reuniões do Colegiado poderão ocorrer de forma presencial ou não-presencial (de forma virtual em
ambiente eletrônico), com quórum mínimo composto por maioria simples, ou seja, cinquenta por cento mais um do
número total de membros que o compõe.
Art. 7º - Ao Colegiado do PPGEC compete:
I - Auxiliar a Coordenação do Programa no desempenho de suas atribuições;
II - Orientar e acompanhar o funcionamento acadêmico, pedagógico, didático, administrativo e orçamentário do
Programa;
III – Instituir a Comissão de Autoavaliação observando as recomendações da CAPES e as normas institucionais
relacionadas ao tema;
IV – Deliberar sobre o Regimento Interno e as Normativas Internas do Programa, e suas posteriores alterações;
V – Homologar o calendário acadêmico proposto pela Coordenação;
VI - Deliberar sobre alterações na estrutura curricular do programa e seu devido encaminhamento à PROPG, tais como:
a) As disciplinas obrigatórias e optativas integrantes do currículo do curso, com as respectivas epígrafes, ementas,
conteúdo programático, cargas horárias, número de créditos e condições de creditação;
b) Outras atividades acadêmicas creditáveis para integralização curricular com respectivas cargas horárias, número de
créditos e condições de creditação;
c) A criação de novas áreas de concentração, bem como o agrupamento, o desmembramento ou a extinção de áreas.
VII – Implementar as determinações emanadas dos órgãos superiores da UFPE;
VIII – Opinar sobre infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando for o caso, aos órgãos competentes;
IX – Decidir sobre requerimentos e recursos a ele impetrados, estabelecendo relatores quando entender necessário;
X – Homologar o parecer dos relatores do Programa sobre solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação
obtidos em instituições estrangeiras encaminhadas pela PROPG, nos termos das normas pertinentes;
XI – Eleger a Coordenação e a Vice-coordenação do Programa, através de eleição própria;
XII - Deliberar a respeito de credenciamento, manutenção e descredenciamento de docentes, nos termos das normas
vigentes;
XIII - Desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Estatuto e Regimento Geral da
Universidade, por Resoluções dos Órgãos Deliberativos Superiores da UFPE, pelo Regimento do Programa e pelas
Normativas Internas;
XIV - Definir o tempo regular de duração dos cursos.
XV - Deliberar a respeito do número máximo de orientandos que cada docente pode orientar simultaneamente;
XVI - Decidir sobre solicitações de transferência de discentes, provenientes de outros programas de pós-graduação, para
o PPGEC.
Parágrafo Único - O Colegiado poderá designar docente ou instituir comissão especial, de caráter permanente ou
transitório, para emitir parecer e/ou decidir sobre matérias relacionadas às suas atribuições.
SEÇÃO II
Da Coordenação do Programa
Art. 8o - O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPE terá um(a) Coordenador(a) e um(a) ViceCoordenador(a), eleitos entre os Docentes Permanentes que o compõem e tenham vínculo funcional administrativo
com a UFPE em caráter ativo e permanente, homologados pelo Conselho do CTG e encaminhado à PROPG no prazo
de até 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos vigentes, para nomeação pelo Reitor.
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§ 1o - O(a) Coordenador(a) e o(a) Vice-Coordenador(a) terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução,
por igual período, por meio de uma nova eleição.
§ 2o - O(a) Vice-Coordenador(a) substituirá o(a) Coordenador(a) em suas ausências ou impedimentos bem como poderá
assumir atribuições próprias por designação do(a) Coordenador(a).
§ 3º - O(A) Coordenador(a) e o(a) Vice-coordenador(a) não poderão exercer cumulativamente a Coordenação nem a
Vice-Coordenação de outro programa de pós-graduação na UFPE, ou de outras instituições, públicas ou privadas.
§ 4º - Na ocorrência de renúncia ou impossibilidade de continuação do mandato de Coordenador(a), em qualquer
período, o(a) Vice-Coordenador(a) assumirá a Coordenação e convocará eleição para Coordenador(a) e ViceCoordenador(a), no prazo de até três meses.
§ 5º - Na ocorrência de renúncia ou impossibilidade de continuação do mandato de Vice-Coordenador(a), em qualquer
período, o(a) Coordenador(a) convocará eleição para Vice-Coordenador(a), que terá mandato até o final do mandato
do(a) Coordenador(a).
§ 6º - Na ocorrência de renúncia, impedimento temporário ou impossibilidade simultânea dos mandatos de
Coordenador(a) e de Vice-Coordenador(a), o decano do PPGEC, que atenda o prescrito no caput, poderá assumir a
Coordenação pro tempore, por indicação do Colegiado e designação do Reitor, por um período máximo de três meses,
responsabilizando-se por convocação de nova eleição dentro desse período.
§ 7o – Os membros do Colegiado do Programa terão direito à voto na eleição para o(a) Coordenador e o(a) ViceCoordenador, conforme Art. 5º deste Regimento.
§ 8o – O(a) Coordenador deve convocar eleições com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes do término do
seu mandato, com calendário eleitoral a ser homologado pelo Colegiado do Programa.
Art. 9º - Ao(À) Coordenador(a) do Programa compete:
I - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
II - Organizar, ouvidos os docentes e em articulação com os Departamentos interessados, o Calendário Acadêmico do
Programa, submetendo-o ao Colegiado, observando o calendário de matrículas estabelecidos pelo CEPE;
III - Divulgar os componentes curriculares a serem oferecidos em cada período letivo;
IV - Responsabilizar-se pela orientação da matrícula e pela execução dos serviços de escolaridade da Secretaria do
Programa, de acordo com a sistemática estabelecida pela PROPG e pelas demais unidades institucionais competentes;
V - Fiscalizar o cumprimento das atividades acadêmicas, provocando os órgãos competentes os casos de irregularidades
ou infrações disciplinares;
VI - Apresentar o relatório anual das atividades do PPGEC à PROPG, por meio da Plataforma Sucupira, de acordo com
o prazo estipulado no âmbito da UFPE;
VII - Articular-se com a PROPG e a direção do CTG, a fim de harmonizar o funcionamento do curso com as diretrizes
dela emanadas;
VIII - Encaminhar ao Colegiado as solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em instituições
estrangeiras encaminhadas pela PROPG;
IX - Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas aos Cursos do Programa, bem
como desempenhar as demais atribuições que lhe forem fixadas no Regimento Geral da Universidade, em Resoluções
do CEPE/UFPE, no Regimento Interno e em Normativa Interna do Programa;
X - Solicitar a quem de direito as providências que se fizerem necessárias para o melhor funcionamento do PPGEC, em
matéria de instalações, equipamentos e pessoal;
XI - Propor ao Colegiado a abertura de novas vagas para o Processo de Seleção e Admissão.
Art. 10 – Cada Área de Concentração do PPGEC terá um(a) Representante de Área, eleitos entre os docentes que a
compõem.
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§ 1o - Os(As) Representantes de Área terão um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, por igual
período, por meio de uma nova eleição.
§ 2o - Compete aos(às) Representantes de Área fornecer informações da área de concentração à Coordenação do
Programa, zelar para todos os(as) discentes da área tenham um(a) Orientador(a) em até 6 (seis) meses a contar da
matrícula do(a) discente, zelar para que seja respeitado o número máximo de orientações por docente da área de
concentração e informar/auxiliar a Coordenação quanto ao número de vagas e outros aspectos ligados ao Processo de
Seleção e Admissão.
SEÇÃO III
Do Corpo Docente
Art. 11 – O Corpo Docente do PPGEC é constituído por docentes da UFPE, pesquisadores externos à UFPE, docentes
aposentados, todos com título de doutor e também pós-doutorandos cujo credenciamento tenha sido aprovado pelo
Colegiado e será composto por Docentes Permanentes, Docentes Colaboradores, Docentes Visitantes e Jovem Docente
Permanentes.
§ 1º - Docentes Permanentes são os que têm vínculo funcional com a UFPE, ou vínculo em caráter excepcional e que
atuam no programa de forma contínua, desenvolvendo as principais atividades de ensino, orientação e pesquisa. Com
carga horária e percentual por docente, conforme as normas da CAPES.
§ 2º - Docentes Colaboradores são os que contribuem de forma sistemática e complementar com o Programa,
ministrando disciplinas ou orientando discentes e colaborando em projetos de pesquisa, sem, contudo, manter uma
carga intensa e permanente de atividades no curso e respeitando os percentuais permitidos pelo comitê de área.
§ 3º - Docentes Visitantes são os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional com outras instituições que sejam
liberados das atividades correntes a tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de
dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo-se que atuem como
orientadores e em atividades de extensão.
§ 4º - A condição de Jovem Docente Permanente (JDP) poderá ser requerida pelo solicitante, o qual deverá satisfazer as
seguintes condições:
a) Ter obtido a titulação de Doutor há menos de 6 anos.
b) Os JDPs poderão permanecer com esse status por no máximo quatro anos, desde que não ultrapassem os seis anos de
defesa de seu Doutorado.
c) É limitada em até 30% do número de Docentes Permanentes a presença de JDPs no Programa.
§ 5º - A condição referida no § 4º está determinada pela área de Engenharias 1 da Capes em seu Documento de Área e
terá validade no PPGEC pelo período e nas condições que forem válidas na área de Engenharias 1.
Art. 12 – Os(As) docentes responsáveis pelas atividades de ensino, orientação e pesquisa do curso deverão apresentar
produção científica ou tecnológica continuada de trabalhos originais de valor comprovado na área de sua atuação e
formação acadêmica mínima de Doutor ou livre docente.
Art. 13 - Após aprovação pelo Colegiado, o(a) Coordenador(a) do Curso encaminhará de forma bienal à Câmara de
Pós-Graduação a relação dos(as) docentes que integrarão o Corpo Docente do Programa.
Art. 14 - O credenciamento docente no PPGEC é válido por 2 (dois) anos e de forma bienal será publicado um edital
onde os(as) docentes passarão por um processo de recredenciamento e serão avaliados por uma comissão criada para
esse fim.
Parágrafo Único - As regras e procedimentos que regem o processo de recredenciamento que trata o caput deste Artigo
serão definidos em Normativa Interna do PPGEC.
Art. 15 – Novos(as) docentes que queiram atuar no PPGEC terão a oportunidade de ser credenciados por meio de um
edital de credenciamento que será publicado a cada dois anos.
§ 1º - Para ser credenciado, os(as) novos(as) docentes serão avaliados por uma comissão criada para esse fim.
§ 2º - As regras e procedimentos que regem o processo de credenciamento que trata o caput deste Artigo serão
definidos em Normativa Interna do PPGEC.
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§ 3º - No primeiro processo de credenciamento junto ao PPGEC, o(a) docente somente poderá ser credenciado nas
categorias Docente Colaborador ou Jovem Docente Permanente.
Art. 16 - São atribuições do Corpo Docente:
I - Ministrar componentes curriculares, participar de comissões examinadoras, organizar seminários, eventos científicos,
processos seletivos e demais atividades promovidas pelo PPGEC;
II - Orientar discentes regulares no curso;
III - Subsidiar o Colegiado quanto à participação do discente no estágio em docência;
IV - Coordenar e/ou participar de projetos de pesquisa vinculados ao PPGEC;
V - Manter atualizado seu Currículo Lattes e fornecer informações complementares, sempre que solicitado pela
Coordenação do PPGEC, além da comprovação de sua produção acadêmica;
VI - Envolver os(as) orientandos(as) em seus projetos de pesquisa e em suas publicações.
VII - Emitir parecer sobre solicitações de reconhecimento de títulos de pós-graduação obtidos em instituições
estrangeiras encaminhadas pela PROPG, nos termos das normas pertinentes.
VIII - Informar os resultados da avaliação em cada componente curricular ministrado no Sistema de Gestão Acadêmica
da Pós-Graduação (SigaA), antes do início do período letivo subsequente.
§ 1º - O(a) docente que não atender ao disposto nos Incisos V e VI deste Artigo ficará sujeito a sanções disciplinares,
inicialmente ficando vedado que assuma novas orientações. Em caso de reincidência, o(a) docente será descredenciado
do Programa.
§ 2º - O(a) docente que não atender ao disposto no Inciso VIII deste Artigo ficará impedido de ministrar disciplinas
PPGEC no semestre subsequente de que trata o Inciso VIII. Casos excepcionais serão levados ao Colegiado do
Programa.
SEÇÃO IV
Da Comissão de Autoavaliação
Art. 17 - A Comissão de Autoavaliação (CAA) será instituída pelo Colegiado e terá por objetivo elaborar e
implementar o processo de autoavaliação, além de elaborar o planejamento estratégico e acompanhar os índices de
crescimento do PPGEC.
§ 1º - A CAA será composta pelo(a) Coordenador(a) atual do PPGEC, pelo(a) Coordenador(a) anterior, por dois
representantes do corpo docente permanente, um(a) docente ou pesquisador(a) externo ao PPGEC, um(a) técnicoadministrativo vinculado ao Programa, um representante discente de Mestrado, um representante discente de Doutorado
e um egresso do Programa.
§ 2º - Os membros da CAA terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, por igual período, por meio de
uma nova eleição.

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO E ADMISSÃO, DA MATRÍCULA E DO DESLIGAMENTO DOS DISCENTES
SEÇÃO I
Da Seleção e Admissão
Art. 18 - O ingresso dos(as) discentes no PPGEC ocorrerá por meio de Processo de Seleção e Admissão.
Art. 19 - O Processo de Seleção e Admissão de discentes ao Programa será regido por Edital de Seleção e Admissão, a
ser publicado no Boletim Oficial da UFPE, com aviso no Diário Oficial da União, assim como será disponibilizado na
página eletrônica do Programa.
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§ 1º - Os procedimentos e as etapas de seleção, os documentos necessários, o número de vagas, o calendário, os prazos
de validade da seleção, os critérios de seleção e demais disposições serão definidos pelo Colegiado a cada processo
seletivo e constarão no Edital de Seleção e Admissão.
§ 2º - À critério do Colegiado, o ingresso de discentes no PPGEC poderá ocorrer em regime de fluxo contínuo.
Art. 20 - Serão admitidos ao exame de Seleção:
I - Para ingresso no Mestrado do PPGEC, os(as) graduados(as) em Engenharia Civil, ou outro curso de graduação afim,
que seja reconhecido pelo Ministério da Educação ou autorizado pela Universidade;
II - Para ingresso no Doutorado do PPGEC, os(as) mestres em Engenharia Civil ou mestres de cursos afins, que sejam
reconhecidos pelo Ministério da Educação ou autorizados pela Universidade.
Parágrafo Único - Serão considerados afins os cursos previstos no Edital de Seleção e Admissão que tenham afinidade
com a área de concentração para qual o candidato está se inscrevendo.
Art. 21 - Também será permitida a admissão de discentes por meio de:
I - Transferência interna (oriunda de outros PPGs da UFPE) ou externa (oriunda de PPGs de outras instituições
nacionais, devidamente reconhecidos pela CAPES);
II - Programas internacionais de bolsas;
III - Convênio de cotutela, observada norma específica estabelecida pelo CEPE/UFPE;
IV - Convênio de cooperação internacional e/ou nacional firmado entre a UFPE e instituições de ensino e/ou pesquisa.
Parágrafo Único - Os critérios de concessão de bolsas para discentes serão definidos em Normativa Interna do PPGEC.
SEÇÃO II
Da Pré-Matrícula e Matrícula
Art. 22 - Anteriormente ao período de matrícula, será realizado pelo PPGEC o período de pré-matrícula, onde os(as)
aprovados(as) e classificados(as) devem apresentar os documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido pela
PPGEC e disponibilizados na página eletrônica do Programa, para que possa ser realizado seu cadastramento do
Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SigaA).
Parágrafo Único - A não realização da pré-matrícula nos prazos estabelecidos pelo PPGEC implicará na automática
eliminação do(a) candidato(a) e na consequente convocação do(a) próximo(a) candidato(a) na ordem de aprovação da
área de concentração no Edital de Seleção e Admissão.
Art. 23 - A matrícula dos(as) aprovados(as) e classificados(as) no processo seletivo será realizada pelo(a) próprio(a)
discente por meio do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SigaA), dentro do prazo estabelecido pelo
PPGEC, de acordo com o calendário de matrícula disponibilizado pela PROPG.
§ 1º - Os(as) aprovados(as) e classificados(as) terão até o dia que antecede o período de matrícula para apresentar o
comprovante de conclusão da titulação exigida no Edital de Seleção e Admissão.
§ 2º - A não apresentação do comprovante de conclusão exigida no Edital de Seleção e Admissão nos prazos
estabelecidos pelo PPGEC implicará na automática eliminação do(a) candidato(a) e na consequente convocação do(a)
próximo(a) candidato(a) na ordem de aprovação da área de concentração no Edital de Seleção e Admissão.
Art. 24 - O PPGEC definirá a cada período letivo, o calendário, os procedimentos de oferta de componentes
curriculares e a matrícula de discentes novos e veteranos.
Art. 25 - O(a) candidato(a) classificado(a) para o curso de pós-graduação deverá obrigatoriamente, efetivar a sua
matrícula em até 12 meses subsequentes ao exame de seleção, sem a qual perderá o direito à admissão no respectivo
curso.
§ 1º - Os(as) discentes que estão ingressando no Programa deverão realizar matrícula, no mínimo, em um
componente curricular (obrigatório ou optativo) no semestre de ingresso.
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§ 2º - Os(as) discentes bolsistas ingressantes ou veteranos devem matricular-se no mínimo em três componentes
curriculares (obrigatórios ou optativos) no semestre em vigor.
§ 3º - Os(as) discentes deverão concluir os seus créditos para o Mestrado no prazo de 12 meses, podendo chegar ao
máximo de 18 meses, a partir da matrícula inicial no curso. Para o Doutorado, deverão concluir os seus créditos no
prazo de 18 meses, podendo chegar ao máximo de 24 meses.
§ 4º - Quaisquer dificuldades, pessoais ou técnicas, encontrada pelo(a) discente no momento da realização/renovação
da matrícula em componentes curriculares deverão ser imediatamentes comunicadas por escrito (comunicação
eletrônica) à Coordenação/Secretaria do Programa para as providências cabíveis, impreterivelmente até o final das
datas de matrícula e/ou rematrículas.
§ 5º - A matrícula em atividade de orientação individual não poderá ser realizada pelo(a) discente ingressante ou
pelo(a) veterano(a) que ainda não cumpriu todos os créditos.
I - Compreende-se como matrícula em atividade de orientação individual a suspensão temporária da matrícula
pelo(a) discente sem, contudo, perder o vínculo com a instituição. Trata-se do período em que o(a) discente tendo
cumprido os créditos está realizando a pesquisa.
II - Casos especiais de pedido de matrícula em atividade de orientação individual serão avaliados pelos(as)
Representantes de Área e homologados no Colegiado.
Art. 26 - A cada período letivo, é responsabilidade do(a) discente realizar/renovar sua matrícula conforme
determinações, forma e nos prazos estabelecidos pelo Programa. A não realização/renovação da matrícula será
considerada como abandono de curso, o que implica, perda de vínculo com o Programa, estando o(a) discente sujeito
ao desligamento.
Art. 27 - O PPGEC definirá antes do semestre letivo o período oficial de matrícula do Programa, dentre os períodos
ofertados para o semestre no calendário de matrícula disponibilizado pela PROPG. Nos demais períodos de
matrículas do semestre, chamados de janelas de matrícula, disponíveis no calendário da PROPG, será permitida a
inserção ou a substituição de disciplinas.
§ 1º - Caberá aos(às) docentes das disciplinas disponibilizar vagas para que discentes se matriculem nas janelas de
matrículas disponibilizadas após o período oficial de matrícula do Programa.
§ 2º - Os(As) discentes que se matricularem nas disciplinas já iniciadas, durante as janelas de matrículas
disponibilizadas após o período oficial de matrícula do Programa, assumirão que dispõem de condições necessárias para
acompanhamento do conteúdo restante da disciplina.
Art. 28 - Será permitido o cancelamento de disciplinas até o período da segunda janela de matrícula definida pelo
PPGEC.
Art. 29 - A critério do Colegiado, poderá ser aceita a matrícula em disciplinas isoladas no Programa.
§ 1º - Os critérios para aceitação de matrícula em disciplina isolada incluem a disponibilidade de vagas, o perfil do(a)
discente e o atendimento dos pré-requisitos da disciplina.
§ 2º - A critério do Colegiado, os créditos obtidos como discente em disciplina isolada serão computados, quando da
efetivação da matricula regular, após aprovação no Processo de Seleção e Admissão.
§ 3º - Discentes regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE poderão cursar grupos de disciplinas de
formação avançada descrita na Resolução 18/2021 do CEPE/UFPE sobre a matéria e conforme critérios a serem
definidos em Normativa Interna do PPGEC, prevendo número de vagas e percentual de discentes.
§ 4º - À critério do Colegiado, os créditos obtidos em grupos de disciplinas de formação avançada poderão ser
aproveitados quando da efetivação da matrícula regular no PPGEC.
Art. 30 - Os créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato sensu não poderão ser aceitos para integralização dos
cursos de mestrado ou doutorado.
Art. 31 - Um número de créditos equivalente a pelo menos 50% da quantidade mínima de créditos exigidos para
integralização da grade curricular deve obrigatoriamente ser cursada no PPGEC.
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Art. 32 - Discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE vinculados ao Programa de Recursos
Humanos (PRH) da Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão cursar grupos de disciplinas de formação avançada
descritos na Resolução 18/2021 do CEPE/UFPE desde que respeitados os prazos e condições de matricula do PPGEC
que são definidos baseados no calendário acadêmico estabelecido pela PROPG.
§ 1º – Os(as) discentes de que trata o caput desse Artigo estão dispensados de se submeterem ao edital de Aluno
Especial para fins de seleção, mas continuam mantendo a condição de Aluno Especial por não serem discentes regulares
do PPGEC.
§ 2º - Ao final da disciplina, após o lançamento da nota pelo(a) Docente, a Secretaria do PPGEC emitirá uma
declaração de comprovação que o(a) discente cursou a disciplina, com carga horária e nota/conceito, que será entregue
ao discente para que este providencie o devido assentamento junto à Secretaria do PRH.
§ 3º - Assuntos relativos ao aproveitamento de créditos cursados por estes discentes devem ser resolvidos diretamente
entre o(a) discente e a Coordenação de Graduação ou de Pós-Graduação ao qual o discente está vinculado, não cabendo
ao PPGEC decidir quais ou de que forma os créditos serão aceitos, sendo esta uma decisão de cada Coordenação.
SEÇÃO III
Do Desligamento Discente
Art. 33 – O(a) discente será desligado do curso ao qual estiver vinculado, na ocorrência de uma das situações abaixo
relacionadas:
I - Não realizar/renovar sua matrícula nas formas e nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico do PPGEC;
II - Ser reprovado (conceito D) duas vezes na mesma ou em duas disciplinas distintas;
III - Obter rendimento acadêmico inferior a 2,0 (dois) num período letivo ou obter rendimento acadêmico inferior a 3,0
(três) ao fim de 24 meses para o Mestrado e 48 meses para o Doutorado;
IV - Não realizar ou ter sido reprovado no Exame de Qualificação de Doutorado nas formas e nos prazos estabelecidos
pelo PPGEC;
V - Não defender seu trabalho de conclusão nos termos e dentro do prazo máximo de permanência no curso estabelecidos
pelo PPGEC;
VI - Não atender aos pré-requisitos de publicação exigidos pelo PPGEC previamente à marcação da sua banca.
§ 1º - O Colegiado aplicará o desligamento, conforme prescrito no caput, respeitando o princípio da motivação do ato
administrativo e assegurando ao interessado o direito à ciência e manifestação prévia à deliberação, assim como o direito a
recurso.
§ 2º - Os(as) discentes desligados do Programa somente poderão voltar a se matricular após aprovação em novo Processo
de Seleção e Admissão.
§ 3º - Caso tenha sido desligado do curso por mais de uma vez, fica vedado novo ingresso do(a) candidato(a) no PPGEC.
Art. 34 - Uma vez estando regularmente matriculado e por iniciativa própria resolva não dar continuidade ao curso, o(a)
discente deverá comunicar à coordenação a sua opção de abandono de curso, que deverá ser registrado pela Coordenação e
tornado ciente o Colegiado para homologação.
Parágrafo Único - Não frequentar as aulas e/ou não responder solicitações emanadas por comunicações eletrônicas
e/ou telefônicas de Orientador(a), Coorientador(a), Representante de Área, Coordenador(a) ou Secretaria do Programa,
sem aviso ou justificativa prévia, por um período de 30 dias consecutivos, será considerado abandono de curso e o
discente, após aprovação do Colegiado, deverá ser desligado do Programa.
CAPITULO IV
DOS CRÉDITOS, PRAZOS E ALTERAÇÃO DE NÍVEL
Art. 35 - Para fins de obtenção de créditos e aprovação em componentes curriculares será exigida a frequência mínima de
75% da carga horária correspondente.
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Art. 36 - O aproveitamento nas disciplinas e outras atividades do curso será avaliado por meio de provas, trabalhos de
pesquisa individual ou por outro processo, a critério do(a) docente responsável pela disciplina, de acordo com a seguinte
classificação:
A – Excelente (aprovado com direito a crédito);
B – Bom (aprovado com direito a crédito);
C – Regular (aprovado com direito a crédito);
D – Insuficiente (reprovado sem direito a crédito);
F – Reprovado por faltas (frequência inferior a 75%).
Art. 37 - Para fim de aferição do rendimento acadêmico do(a) discente serão atribuídos valores numéricos aos
conceitos, da seguinte forma:
A = 4,00;
B = 3,00;
C = 2,00;
D = 1,00.
Parágrafo Único - O rendimento geral de cada discente, no conjunto dos componentes curriculares cursados, será
expresso por meio do Coeficiente de Rendimento (CR), a ser calculado pela média dos conceitos, ponderada pelo
número de créditos das disciplinas cursadas, conforme fórmula abaixo:
𝐶𝑅 =

∑𝑁𝑖 × 𝐶𝑖
∑𝐶𝑖

Onde:
CR = Coeficiente de Rendimento acadêmico;
Ni = Valor numérico do conceito da disciplina;
Ci = Número de créditos da disciplina.
Art. 38 - Considera-se a seguinte faixa de equivalência entre notas e conceitos:
A – (9,0 a 10,0) excelente (aprovado, com direito a crédito);
B – (8,0 a 8,9) bom (aprovado, com direito a crédito);
C – (7,0 a 7,9) regular (aprovado, com direito a crédito);
D – (< 7,0) insuficiente (reprovado, sem direito a crédito).
Art. 39 - As disciplinas que compõem a grade curricular do PPGEC serão distinguidas em:
I - Disciplinas obrigatórias, reduzidas ao núcleo mínimo exigido pelos objetivos gerais visados pelo curso e necessários
para imprimir-lhe unidade;
II - Disciplinas optativas, que permitirão a complementação do currículo.
Parágrafo Único - Disciplinas obrigatórias devem ser cursadas no âmbito do Programa, tanto para o Mestrado, quanto para
o Doutorado.
Art. 40 - A integralização curricular será feita pela computação de créditos relativos às disciplinas, nas quais o(a)
discente obtiver aprovação.
Parágrafo Único - A unidade de crédito, ou simplesmente crédito, corresponderá a 15 (quinze) horas de aulas teóricas
e/ou práticas.
Art. 41 - Para integralizar a estrutura curricular tanto do Mestrado como do Doutorado serão necessários, no mínimo, 24
(vinte e quatro) créditos em disciplinas.
Art. 42 - É facultado ao(à) discente o aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas em outras instituições nacionais e
internacionais até o limite máximo de 12 créditos, de acordo com parecer do(a) Orientador(a) e homologado pelo
Colegiado, que só aceitará créditos com conceito A ou B.
§ 1º - Podem ser aceitos créditos de disciplinas cursadas no Mestrado do PPGEC para discentes que se encontrem
matriculados no Doutorado.
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§ 2o - Podem ser aceitos créditos de disciplinas cursadas em outros programas por discentes matriculados no Mestrado e no
Doutorado como Aluno Especial, desde que com a concordância do(a) Orientador(a) e aprovadas pelo Colegiado.
§ 3o - Disciplinas cursadas no Mestrado do PPGEC como obrigatórias podem ser aproveitadas no Doutorado como
optativas.
§ 4o - As situações listadas nos § 1º, 2º e 3º devem somar no máximo 12 (doze) créditos.
§ 5o – Caso a soma dos créditos que se deseja aproveitar ultrapasse os 12 (doze) créditos, será aproveitado apenas o
limite máximo previsto no caput deste artigo.
§ 6o - Disciplinas cursadas por discentes reingressantes no Mestrado ou no Doutorado poderão ser aceitas na sua totalidade,
desde que tenham conceito A ou B, pois considera-se que foram cursadas no próprio PPGEC.
§ 7o - Os créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato sensu não poderão ser aceitos para integralização dos cursos de
Mestrado ou Doutorado.
Art. 43 - A frequência dos discentes e os resultados da avaliação em cada componente curricular deverão ser
informados pelos(as) Docentes, no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SigaA), antes do início do
período letivo subsequente. Casos excepcionais serão levados ao Colegiado do Programa.
Art. 44 - O curso em nível de Mestrado terá duração mínima de 12 (doze) meses e o curso em nível de Doutorado terá
duração mínima de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 45 - Considera-se como prazo regular de duração do curso o intervalo entre o mês e ano da matrícula inicial do(a)
discente e o mês e ano em que o(a) discente completa 24 (vinte e quatro) meses para o nível de Mestrado e 48 (quarenta e
oito) meses para o nível de Doutorado.
Parágrafo Único - O tempo de duração dos cursos de Mestrado e Doutorado, nos termos do caput deste artigo, não
implicam em concessão de bolsa por período similar, visto que os programas de bolsas são regidos por legislação e
normas específicas de acordo com cada agência de fomento.
Art. 46 - O trancamento e a prorrogação são formas de extensão do prazo regular, cuja solicitação necessita ser fundada
em motivos excepcionais e com parecer de concordância do(a) Orientador(a), que será apreciada pelo Colegiado e só
poderá ser aceita se aprovada. O Colegiado deverá analisar:
I - A justificativa do atraso dos trabalhos acadêmicos;
II - A parte dos trabalhos de pesquisa já realizados;
III - A viabilidade de conclusão no novo prazo.
§ 1º - O trancamento poderá ser solicitado por um período máximo de 6 (seis) meses e cumprido dentro do prazo regular
de duração do curso. Após o trancamento o(a) discente deverá reativar sua matrícula. Discentes bolsistas não podem
trancar o curso.
§ 2º - A prorrogação pode ser solicitada por um período máximo de 12 (doze) meses para o Doutorado e em duas
solicitações diversas, sendo dividido entre dois períodos de, no máximo, 6 (seis) meses. Só poderá ser solicitada pelo(a)
discente e concedida pelo Colegiado no máximo até o último mês para conclusão do curso, possibilitando desta forma a
manutenção do vínculo do discente após o período regular.
§ 3º - A prorrogação pode ser solicitada por um período máximo de 6 (seis) meses para o Mestrado. Só poderá ser
solicitada pelo(a) discente e concedida pelo Colegiado no máximo até o último mês para conclusão do curso,
possibilitando desta forma a manutenção do vínculo do discente após o período regular.
Art. 47 - Além dos prazos estabelecidos como prazo regular de curso, de trancamento e de prorrogação ainda poderão
requerer prorrogação adicional de prazo, por um período de até 06 (seis) meses:
I - As discentes em situação atual de gestação/maternidade comprovada através de declaração médica e/ou certidão de
nascimento da criança recém-nascida;
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II - Os discentes em situação atual de paternidade, comprovada através de certidão de nascimento da criança recémnascida;
III – Os(as) discentes em situação atual legalmente comprovada de adoção ou guarda judicial de menor para fins de
adoção.
Art. 48 - A critério do Colegiado, respeitadas as exigências da CAPES, poderá ser permitida a mudança de nível de
discentes do Mestrado para o Doutorado, sem a necessidade de submeter-se ao Processo de Seleção e Admissão ao
Doutorado, atendidos no mínimo os seguintes critérios:
I – O(a) candidato(a) deve estar matriculado no Mestrado e ter cumprido os 24 créditos exigidos com Coeficiente de
Rendimento (CR) maior ou igual a 3,00, calculado de acordo com o Artigo 38 deste Regimento.
II - A solicitação de mudança de nível para o Doutorado deverá ser encaminhada ao Colegiado pelo(a) Orientador(a), com
anuência do(a) discente, com justificativa circunstanciada para o pedido que contemple tanto as qualidades do(a)
candidato(a) quanto o mérito do projeto.
III - Os documentos a serem apresentados são os seguintes: Currículo Lattes, histórico escolar da pós-graduação,
justificativa do(a) Orientador(a), projeto de tese e comprovante de publicação, conforme o Inciso V.
IV - O projeto de tese submetido deverá ser avaliado e aprovado por banca designada pela
Coordenação do PPGEC e deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: Título, Introdução, Justificativa(s), Objetivo(s),
Metodologia, Resultados Esperados, Cronograma; Referências. Deverá usar como sistema de citação, autor-data. A
formatação do texto deve seguir as seguintes regras: papel tamanho A4, margens de 2,5cm (superior, inferior, direita e
esquerda), fonte Times New Roman (tamanho 12) e espaçamento de 1,5 entre linhas. As demais formatações são livres.
V – O(a) discente candidato à mudança de nível deverá anexar cópia e comprovação de submissão de pelo menos um
artigo para um periódico indexado de nível A4 ou superior (sempre em coautoria com o(a) Orientador(a) do PPGEC),
junto com um documento assinado pelo(a) discente e o(a) Orientador(a), se comprometendo a fazer todos os esforços para
aprovar o referido artigo.
VI - Todos os procedimentos de mudança de nível do Mestrado para o Doutorado devem estar concluídos em até 18 meses
a contar da matrícula no Mestrado.
VII - O prazo máximo para a defesa dos(as) discentes que passem do Mestrado para o Doutorado direto é de 60 meses a
contar da matrícula no Mestrado.
§ 1º - A conclusão em cursos de Mestrado não constitui condição necessária ao ingresso em cursos de Doutorado.
§ 2º - Ao(À) discente do curso de Mestrado, é facultado, no prazo máximo de até três meses após o ingresso no Doutorado,
apresentar trabalho de conclusão de Mestrado na forma estabelecida por este Regimento Interno.
§ 3º - Considerando o previsto no parágrafo anterior, apenas os(as) discentes que optarem pela apresentação do trabalho de
conclusão do Mestrado, que obtiverem a menção “aprovado” e que cumprirem as demais exigências para a obtenção do
grau de Mestre farão jus ao diploma correspondente.
CAPITULO V
DA ORIENTAÇÃO DISCENTE
Art. 49 - Cada discente do PPGEC será orientado(a) por um docente membro do Corpo Docente do Programa, que
desenvolva projetos de pesquisa e tenha produção científica relevante nos últimos 4 (quatro) anos, vinculado à temática
do trabalho acadêmico e respeitado o limite de orientandos por Orientador(a).
§ 1º - O(a) discente deverá solicitar a indicação do(a) Orientador(a), com a anuência do mesmo, à Coordenação do
Programa, em formulário próprio, que será homologado pelo Colegiado.
§ 2º - A indicação do(a) Orientador(a), tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado, deve ser feita até no máximo 6
meses a partir da data de matrícula no curso.
§ 3º - A critério do Colegiado, além dos membros do seu Corpo Docente, poderão configurar como coorientadores de
dissertações e teses docentes de outros cursos de pós-graduação stricto sensu, bem como profissionais de qualificação e
experiência inquestionável em campo pertinente na proposta do curso.
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§ 4º - Excepcionalmente e a critério do Colegiado, o(a) discente poderá ter um(a) segundo(a) orientador(a)
pesquisador(a) doutor(a) externo(a) ao Programa, que tenha conhecimento científico, experiência inquestionáveis no
tema da pesquisa do(a) discente e produção cientifica complementar à temática interdisciplinar da pesquisa.
§ 5º - A indicação do(a) segundo(a) orientador(a) será feita pelo(a) primeiro(a) Orientador(a) e homologada pelo
Colegiado.
§ 6º - Para fins de gestão acadêmica, o(a) primeiro(a) Orientador(a) ficará responsável pelo(a) discente junto ao
PPGEC.
Art. 50 - É vedada a atuação de docente como orientador(a) ou coorientador(a) que seja cônjuge do discente ou que
com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por ascendência ou
descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau) ou se constitua em amigo íntimo ou
inimigo.
Art. 51 - Os critérios para os(as) docentes serem considerados habilitados para orientação e coorientação de Mestrado e
Doutorado no PPGEC dar-se-ão da seguinte forma:
§ 1º - A quantidade de discentes por orientador(a) deverá atender aos critérios da CAPES.
§ 2º - Para orientar um(a) discente, o(a) docente deverá estar credenciado como docente no Programa e atender ao que
segue:
a) Para iniciar uma orientação de Doutorado, o docente terá que ter concluído 2 (duas) orientações de mestrado;
b) Para iniciar uma coorientação de Doutorado, o docente ou pesquisador terá que ter concluído 1 (uma) orientação de
Mestrado.
§ 3º - A indicação do(a) coorientador(a) ou do(a) segundo(a) orientador(a) será avaliada por meio de parecer de, pelo
menos, 01 (um) membro do Colegiado, que deverá analisar a documentação exigida para comprovar a condição exigida
no § 2º deste Artigo.
§ 4º - Os(As) candidatos(as) à orientação, coorientação ou segundo orientador só poderão iniciar as suas atividades após
homologação da solicitação pelo Colegiado do Programa. Sem a homologação do Colegiado as suas atividades não são
reconhecidas pelo Programa.
§ 5º - Casos especiais serão avaliados pelo Colegiado, por meio de um parecer, de uma comissão formada de, pelo
menos, 02 (dois) docentes do Programa, membros do Colegiado.
Art. 52 - Para indicação de segundo(a) orientador(a), externo ao Programa, ou coorientador(a), deverão ser observadas
as seguintes exigências:
I - O limite máximo de quatro coorientações vigentes por membros externos ao Programa.
II - O limite máximo de uma orientação vigente por segundo(a) orientador(a) (membro externo ao Programa).
III - A indicação de segundo(a) orientador(a), externo ao Programa, ou coorientador(a) deverá ser submetida ao
Colegiado do Programa no prazo máximo de 04 (quatro) meses a contar antes do final do prazo regular de 24 meses do
curso, no caso de Mestrado e 06 (seis) meses a contar antes do final do prazo regular de 48 meses do curso, no caso de
Doutorado.
§ 1º - O(A) coorientador(a) e/ou segundo(a) orientador(a), externo ao Programa, deverão atuar em temática diversa da
exercida pelo(a) Orientador(a) interno(a), sendo complementar ao trabalho de conclusão (dissertação ou tese) a ser
desenvolvido.
§ 2º - Deverá a indicação de coorientador(a), sendo ele(a) interno ou externo ao Programa, ser devidamente justificada
pelo(a) Orientador(a) interno(a), com comprovação da ausência no corpo docente do Programa de pessoal qualificado
para o desempenho da referida atividade.
§ 3º - A indicação do(a) segundo(a) orientador(a), externo ao programa, que será considerado o(a) orientador(a)
externo(a), deverá ser justificada pelo(a) Orientador(a), e só será aceita em situações especiais, salvo no caso de período
sanduíche no exterior, onde deve ser comunicado ao Colegiado para homologação.
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§ 4º - É vedado ao discente possuir mais de um(a) coorientador(a) e mais de um(a) orientador(a) interno(a) e mais de
um(a) orientador(a) externo(a).
§ 5º - Todas as solicitações de coorientação e orientação externa serão avaliadas por uma Comissão designada para este
fim.
Art. 53 - É vedada a atuação de docente como segundo(a) orientador(a) ou coorientador(a) que seja cônjuge do(a)
orientador(a) ou que com ele tenha relação de parentesco natural (em linha direta ou colateral até o terceiro grau, por
ascendência ou descendência) ou de parentesco civil (em linha reta ou colateral até o terceiro grau).
Art. 54 - Excepcionalmente, e por motivos devidamente justificados e comprovados, o(a) Orientador(a), o(a)
Coorientador(a) ou o(a) discente poderão requerer mudança de orientação ao Colegiado até o prazo máximo de 12
(doze) meses antes da defesa de tese ou 6 (seis) meses antes da defesa da dissertação.
CAPITULO VI
DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO
Seção I
Da Obrigatoriedade
Art. 55 - O Exame de Qualificação de Doutorado, é um dos requisitos obrigatórios para a obtenção do título de Doutor
em Engenharia Civil e visa avaliar a capacidade de discernimento do(a) discente sobre os conceitos gerais relacionados
aos fundamentos, princípios e/ou aplicações da Engenharia Civil.
Art. 56 - O Exame de Qualificação de Doutorado constará de elaboração, entrega e avaliação de um texto escrito do
projeto de tese, de uma apresentação oral do projeto de tese em andamento e sua defesa perante uma Comissão
Examinadora composta por no mínimo três docentes, internos ou externos ao PPGEC.
Parágrafo Único - O texto escrito para o Exame de Qualificação de Doutorado deve estar de acordo com as normas da
ABNT para elaboração de trabalhos científicos. Deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: título, apresentação do
problema da tese, justificativas e motivações, objetivos, limitações, revisão de literatura, metodologia, resultados
esperados ou já alcançados, atividades propostas, cronograma para a finalização e referências bibliográficas.
Seção II
Dos prazos
Art. 57 - O Exame de Qualificação de Doutorado deverá ser realizado até entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) meses após o
início do curso.
Parágrafo Único - O(a) discente de Doutorado só poderá defender a Tese após 12 (doze) meses da aprovação no
Exame de Qualificação de Doutorado.
Art. 58 - A oportunidade do(a) discente regularmente matriculado(a) no PPGEC submeter-se ao Exame de Qualificação
de Doutorado será realizada em fluxo contínuo, em data a ser acordada com o(a) Orientador(a) e com a Coordenação do
PPGEC.
Art. 59 - É responsabilidade do(a) discente inscrever-se para o Exame de Qualificação de Doutorado até o final do 28º
(vigésimo oitavo) mês do curso de Doutorado, contado a partir do momento da matrícula.
§ 1º - Para realizar a inscrição no Exame de Qualificação de Doutorado o(a) discente deverá comunicar esta intenção
por escrito ao Coordenador(a) do PPGEC.
§ 2º - Para ter deferida sua inscrição no Exame de Qualificação de Doutorado o(a) discente deverá ter a anuência por
escrito do(s) seu(s) Orientador(es).
§ 3º - A perda do prazo mencionado no caput deste artigo ocasionará a reprovação do(a) discente no Exame de
Qualificação.
Art. 60 - É necessário que o(a) discente entregue o texto escrito do Exame de Qualificação de Doutorado para a
Comissão Examinadora indicada pelo(a) Coordenador(a) do PPGEC com pelo menos 15 dias de antecedência da data
marcada para a defesa.
Seção III
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Da forma
Art. 61 - O Exame de Qualificação de Doutorado será realizado em sessão pública de arguição por uma Comissão
Examinadora que avaliará o conhecimento e capacidade de discernimento do(a) discente sobre os conceitos gerais
relacionados aos fundamentos, princípios e/ou aplicações da Engenharia Civil abordados na tese.
§ 1º - O Exame de Qualificação de Doutorado no PPGEC consistirá de três etapas:
a) Recebimento e avaliação do texto escrito apresentado.
b) Realização de apresentação oral da tese em andamento, em sessão pública, com duração de, no máximo, 30 minutos
envolvendo a apresentação por parte do(a) discente de um relatório da tese desenvolvida junto ao PPGEC.
c) Arguição em sessão pública sobre o conteúdo do texto escrito e da apresentação oral sobre os conceitos gerais
relacionados aos fundamentos, princípios e/ou aplicações da Engenharia Civil abordados na tese.
§ 2º - A Comissão Examinadora será composta por no mínimo três docentes, internos ou externos ao PPGEC.
§ 3º - É vedada a participação do(a) Orientador(a) e do(a) Coorientador como membro da Comissão Examinadora do
Exame de Qualificação.
§ 4º - A Comissão Examinadora será indicada pelo(a) Coordenador(a) do PPGEC.
§ 5º - A critério do(a) Presidente da Comissão Examinadora poderá ser exigido do(a) discente uma versão escrita do
conteúdo da apresentação oral, decisão que será comunicada ao mesmo com pelo menos 24 horas de antecedência da
defesa.
Art. 62 - O texto escrito deverá obedecer ao seguinte formato: capa, contra capa, texto (com todos os itens exigidos,
conforme o Parágrafo Único do Art. 56) e referências. Incluindo numeração, figuras etabelas, em papel formato A4,
letra tamanho 12 e espaço 1,5, conforme formatação de trabalhos acadêmicos orientados pela ABNT.
Seção IV
Da avaliação
Art. 63 - A avaliação do Exame de Qualificação de Doutorado será feita por Comissão Examinadora especialmente
nomeada para tal pelo(a) Coordenador(a) do PPGEC.
§ 1º - A Comissão Examinadora será nomeada e seus nomes divulgados com pelo menos 15 dias de antecedência da
data marcada para a defesa.
§ 2º - A Comissão Examinadora será formada por pelo menos três membros titulares, e será composta por no mínimo
três docentes internos ou externos ao PPGEC, sob a presidência de um deles, e dois membros suplentes, internos ou
externos ao PPGEC.
§ 3º - Os membros suplentes substituirão os membros titulares em caso de falta ou impedimento de um dos membros
titulares.
Art. 64 - Ao final do Exame de Qualificação de Doutorado, a Comissão Examinadora deverá decidir se aprova ou não
o(a) discente, levando em conta cada etapa de avaliação (texto escrito, apresentação oral e arguição).
§ 1º - Será considerado aprovado o(a) discente que obtiver conceito “A”, “B” ou “C” na avaliação, conforme disposto
no Art. 37 deste Regimento.
§ 2º - Caso o(a) discente não seja aprovado, terá somente uma outra oportunidade para submeter-se novamente ao
Exame de Qualificação de Doutorado. Este segundo Exame de Qualificação de Doutorado será realizado no prazo
máximo de 60 dias, podendo em casos justificados e aprovados pelo Colegiado, ser estendido até 120 dias, após o
primeiro Exame de Qualificação.
§ 3º - O(a) discente reprovado no Exame de Qualificação de Doutorado pela segunda vez será desligado do PPGEC.
§ 4º - O(a) discente desligado do PPGEC somente poderá voltar a se matricular após aprovação em novo Processo de
Seleção e Admissão.
CAPITULO VII
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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Art. 65 – O(a) discente do PPGEC deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso de caráter inédito, em
formato bibliográfico, elaborado nos gêneros textuais “dissertação” e “tese”, respectivamente e que contribua em
caráter original para sua área de conhecimento.
Art. 66 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado perante Banca Examinadora, em sessão pública de
defesa, divulgada previamente nos meios científicos ou técnicos pertinentes.
Art. 67 - Tendo o(a) discente cumprido todos os requisitos para a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso o(a)
Orientador(a) deverá encaminhar, ao Colegiado, solicitação de composição da Banca Examinadora, informando os
nomes de seus componentes.
Art. 68 - Ao Trabalho de Conclusão de Curso não serão conferidos créditos nem conceitos.
Art. 69 - Caso o(a) Orientador(a) considere que o Trabalho de Conclusão de Curso ainda não está em condições de ser
avaliado pela Banca Examinadora, deverá informar formalmente ao discente por meio de parecer consubstanciado e
encaminhar o documento para apreciação do Colegiado observando o prazo máximo do(a) discente para a conclusão do
curso.
Parágrafo Único - No caso descrito no caput deste artigo, o(a) discente poderá solicitar ao Colegiado a defesa sem o
aval do(a) seu(ua) orientador(a), observando seu prazo para conclusão do curso.
CAPITULO VIII
DA CONCLUSÃO DO CURSO
SEÇÃO I
Das condições
Art. 70 - Para solicitar Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Tese, o(a) discente deverá satisfazer as
seguintes condições:
I - Ter obtido número de créditos igual ou superior ao mínimo exigido.
II - Ter Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a 3,00, calculado de acordo com o Artigo 38 deste Regimento.
III - No caso de discente de Doutorado, ter sido aprovado em Exame de Qualificação.
IV - Ter realizado publicação conforme critérios a seguir:
a) Mestrado: no mínimo, submissão de um artigo para periódico indexado de nível A4 ou superior (obrigatoriamente
em coautoria com o(a) Orientador(a)). No caso de o artigo ter a autoria de mais de um(a) discente do programa, a
pontuação será dividida igualmente entre os discentes para a pontuação da produção discente.
b) Doutorado: no mínimo, aprovação de publicação de um artigo em periódico indexado de nível A3 ou superior
(obrigatoriamente em coautoria com o(a) Orientador(a)). No caso de o artigo ter a autoria de mais de um(a) discente
do programa, a pontuação será dividida igualmente entre os discentes para a pontuação da produção discente.
V - Ter atendido às demais exigências estabelecidas no Estatuto e Regimento Geral da Universidade quanto à Defesa
de Dissertação ou Tese.
§ 1º - A Dissertação ou Tese deverão constituir-se em trabalho final de pesquisa, de caráter individual e inédito.
§ 2º - A Tese deverá refletir a importância de sua contribuição para a área de conhecimento e sua originalidade.
§ 3º – O(a) Orientador(a) avaliará a necessidade do projeto de Dissertação ou Tese ser previamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade.
Art. 71 - Para a defesa do Trabalho de Conclusão de Mestrado (Dissertação) ou de Doutorado (Tese), o(a) discente
deverá cumprir todos os seguintes requisitos:
I - Estar devidamente matriculado no curso e dentro do prazo de duração do mesmo, conforme estabelecido neste
Regimento.
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II - Ter integralizado o número mínimo de créditos definido neste Regimento.
III - Ter atingido o Coeficiente de Rendimento (CR) mínimo estabelecido no Artigo 38 deste Regimento.
IV - Ter realizado Estágio de Docência, nos casos de obrigatoriedade do mesmo, conforme disposto em norma
específica do CEPE/UFPE.
V - Ter sido aprovado no Exame de Qualificação de Doutorado, no caso de discente de Doutorado.
VI - Ter cumprido as demais exigências para a defesa, estabelecidas neste Regimento e nas Resoluções da UFPE.
Art. 72 - Uma vez cumpridos todos os requisitos para a defesa de Dissertação ou Tese, o(a) Orientador(a) deverá encaminhar
ao Colegiado uma solicitação de composição da Banca Examinadora, com indicação dos nomes dos membros que a
constituirão.
SEÇÃO II
Da Banca Examinadora
Art. 73 - A Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Mestrado será composta por 03 (três) examinadores,
devendo pelo menos 01 (um) deles ser externo ao Programa.
§ 1º - É necessário atentar para o disposto nos Artigos 51 e 54 deste Regimento para montar a composição da Banca
Examinadora de Mestrado.
§ 2º - Para cada Banca Examinadora, conforme descrita no caput, serão designados também dois suplentes, sendo 01
(um) interno ao Programa e 01 (um) externo ao Programa.
§ 3º - Os(As) titulares e os(as) suplentes da Banca Examinadora deverão possuir título de doutor(a), ter produção
científica relacionada ao tema do trabalho de conclusão, além de, nos últimos 4 (quatro) anos, ter publicação de, pelo
menos, um artigo científico em periódico, um capítulo de livro, um livro ou um artigo completo em conferência
científica qualificada, conforme critérios da área de avaliação na CAPES.
§ 4º - Em casos especiais, devidamente justificados pelo(a) Orientador(a) e com justificativa aprovada pelo Colegiado, é
possível a participação de titulares e suplentes da Banca Examinadora com produção científica desatualizada, desde que
seja comprovado que o(a) examinador(a) possui larga experiência no tema do trabalho de conclusão e que sua
participação trará importante contribuição na avaliação do trabalho.
Art. 74 - A Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Doutorado será composta por 05 (cinco) examinadores,
devendo pelo menos 02 (dois) deles serem externos ao Programa.
§ 1º - É necessário atentar para o disposto nos Artigos 51 e 54 deste Regimento para montar a composição da Banca
Examinadora de Doutorado.
§ 2º - Para cada Banca Examinadora, conforme descrita no caput, serão designados também dois suplentes, sendo 01
(um) interno ao Programa e 01 (um) externo ao Programa.
§ 3º - Os(As) titulares e os(as) suplentes da Banca Examinadora deverão possuir título de doutor, ter produção científica
relacionada ao tema do trabalho de conclusão, além de, nos últimos 4 (quatro) anos, ter publicação de, pelo menos, um
artigo científico em periódico, um capítulo de livro, um livro ou um artigo completo em conferência científica
qualificada, conforme critérios da área de avaliação na CAPES.
§ 4º - Em casos especiais, devidamente justificados pelo(a) Orientador(a) e com justificativa aprovada pelo Colegiado, é
possível a participação de titulares e suplentes da Banca Examinadora com produção científica desatualizada, desde que
seja comprovado que o(a) examinador(a) possui larga experiência no tema do trabalho de conclusão e que sua
participação trará importante contribuição na avaliação do trabalho.
Art. 75 - A Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Tese deve ser presidida por um(a) Examinador(a)
Interno(a) escolhido pelo(a) Orientador(a) entre os(as) Examinadores(as) Internos(as) ao Programa participantes da
Banca. Caso não haja Examinadores(as) Internos(as), o(a) Orientador(a) deverá nomear o presidente entre os
Examinadores(as) Externos(as).
§ 1º - A sessão deverá ser presencial ou não-presencial (de forma virtual em ambiente eletrônico).
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§ 2º - Caso a sessão seja não-presencial, a assinatura na ata deverá ser providenciada por meio de assinatura eletrônica
dos participantes da Banca Examinadora.
§ 3º - É possível ainda que alguns(mas) examinadores(as) participem de forma não-presencial, por meio de recursos de
videoconferência, desde que expressamente citado na ata. Neste caso, a assinatura da ata e demais documentos deve
obtida por meio de documentação posteriormente enviada pelo(a) examinador(a) ou de assinatura digitalizada.
Art. 76 - Encerrado o exame, a Banca Examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado a ser atribuído
ao(à) candidato(a) ao grau de Mestre ou Doutor, considerando as seguintes menções:
a) Aprovado.
b) Reprovado.
§ 1º - Será atribuída ao trabalho de conclusão do candidato a menção que obtiver a maioria simples dos votos dos
membros participantes da comissão examinadora.
§ 2º – O(a) candidato(a) tem o prazo de 90 (noventa) dias para efetuar as correções indicadas pela Banca Examinadora e
apresentar ao Orientador(a).
SEÇÃO III
Do Diploma
Art. 77 - O Diploma de Mestre ou Doutor será solicitado pelo Programa à PROPG, após comprovação pelo(a)
candidato(a), do cumprimento de todas as exigências do Programa e da Banca Examinadora e do depósito da
dissertação ou tese na Biblioteca Central da UFPE.
Parágrafo Único - Após o depósito da versão final na biblioteca, será solicitado à PROPG a expedição do diploma.
CAPITULO IX
DAS PARCERIAS INTERNACIONAIS
Art. 78 - Com o objetivo de promover cooperação científica entre a UFPE e instituições estrangeiras, o PPGEC poderá
adotar o procedimento de dupla ou múltipla titulação através de convênios específicos aprovados pela CPPG.
Parágrafo Único - É objetivo destas parcerias o desenvolvimento de atividades didáticas, pesquisa em colaboração e
coorientação com o intuito de reforçar as atividades multilaterais de cooperação internacional.
Art. 79 - As parcerias internacionais devem ser desenvolvidas em regime de reciprocidade, inclusive financeira, nos
quais os discentes, ao término do curso, terão o título outorgado por cada uma das instituições envolvidas.
Parágrafo Único - A reciprocidade dar-se-á pela existência de discentes, docentes ou orientadores credenciados em
cada instituição envolvida e pela necessária realização de atividades didáticas e de pesquisa definida pelas partes
envolvidas.
Art. 80 - As parcerias internacionais envolvendo PPGs são regidas por regulamento próprio previsto em convênio entre
a UFPE e a instituição estrangeira, com detalhamento das atividades de formação e pesquisa, devendo o título ser
reconhecido nas instituições envolvidas.
§ 1º - O convênio deve assegurar a expedição do título de Mestre ou Doutor por cada uma das Instituições parceiras,
devendo o título ser reconhecido nos países envolvidos.
§ 2º - O tempo de preparação da Tese ou Dissertação se repartirá entre as Instituições interessadas, conforme
estabelecido no convênio.
§ 3º - A Tese ou Dissertação terá, preferencialmente, uma única defesa, reconhecida pelas partes interessadas, conforme
estabelecido no convênio.
§ 4º - A comissão julgadora da defesa de Tese ou Dissertação deve ser constituída por membros indicados pelas
instituições parceiras, conforme estabelecido no convênio.
Art. 81 - A admissão de estudantes estrangeiros no Programa será disciplinada em Normativa Interna do PPGEC.
CAPITULO X
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 82 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do PPGEC.
Art. 83 - Das decisões do Colegiado caberá recurso às Câmaras de Pesquisa e Pós-Graduação.
Parágrafo Único - O prazo para a interposição de recurso será de 30 (trinta) dias, a partir da ciência do(a) interessado(a).
Art. 84 - Após aprovado pelo Colegiado, este Regimento será submetido à homologação da Câmara de Pós-Graduação.
Parágrafo Único - Após a homologação do Regimento quaisquer modificações futuras deverão ser sempre submetidas à
homologação da Câmara de Pós-Graduação.
Art. 85 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFPE.
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