CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE CURSO DE
DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 28/09/2020)
Retificação do Edital referente ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2021 ao corpo discente ao
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curso de Doutorado, publicado no
Boletim Oficial da UFPE (BO nº 55 (104 ESPECIAL): 01 – 23 - 06 DE OUTUBRO DE 2020.
ONDE SE LÊ:
2.1.3 Um arquivo digital contendo: a) uma foto 3x4 recente com boa nitidez b) Carteira de Identidade, c) CPF, d)
Certidão de Quitação Eleitoral (emitido pelos sites dos Tribunais Eleitorais ou Cartórios Eleitorais), e) Passaporte

(no caso de candidato estrangeiro). O arquivo deverá ser entregue em formato zip (compressão de arquivos)
e nomeado da seguinte forma: “3_Nome-últimoSobrenome_DOCPESSOAIS”.
2.1.4 Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Mestrado reconhecido pelo MEC. Os
concluintes que ainda não dispõem de tais documentos podem realizar a inscrição condicionada, conforme
estabelecido no item 2.2. O arquivo deverá ser entregue em formato pdf e nomeado da seguinte forma: “4_NomeúltimoSobrenome-DIPLOMA”.

ANEXO IV: QUADRO DE PONTUAÇÃO (A ser preenchido pelo candidato)
ITEM
I

II

III

IV

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Trabalhos completos em anais de Congresso (Capa 0,5 ponto por trabalho
e sumário dos Anais e o texto completo) (Área de (máximo 2,5 pontos)
Ciências Ambientais ou correlatas)
Capítulo de livro com ISBN* (Capa, ficha 1,0 ponto por capítulo
catalográfica, comissão editorial, sumário, texto
completo) (Área de Ciências Ambientais ou
correlatas)
Publicação de Livro (Autoria e/ou Organização) 2,0 pontos por livro
com ISBN (Capa, ficha catalográfica, comissão
editorial, sumário, primeira página do texto) (Área
de Ciências Ambientais ou correlatas)
Artigo em periódicos - Qualis (A1 a A2 )

2,5 pontos por
trabalho
V Artigo em periódicos – Qualis (A3 a A4)
2,0 pontos por
trabalho
VI Artigo em periódicos – Qualis (B1 a B4)
1,0 ponto por
trabalho
VII Orientação
de
Trabalhos
de
0,5 ponto por trabalho
Conclusão de Curso (TCC)
(máximo 2,5 pontos)
VIII Orientação de Iniciação Científica,
0,5 ponto por trabalho
Iniciação Tecnológica, Monitoria e/ou PET
(máximo 2,5 pontos)
IX Participação em bancas de TCC/concurso público 0,5 ponto por banca
para nível superior
(máximo 2,0 ponto)
X Experiência
Profissional (Docência em
0,5 ponto por ano
ensino superior e EBTT)
(máximo 2,5 pontos)
XI Experiência
Profissional (Área de
0,5 ponto por ano
Ciências Ambientais ou correlatas)
(máximo 2,5 pontos)

DOCUMENTO(S)
APRESENTADO(S)

ANEXO VII: CHECKLIST

Arquivos a serem enviados por todos os candidatos:
 Arquivo (em pdf) do Requerimento (Anexo I);
 Arquivo (em pdf) da Formulário de Inscrição (Anexo II);
 Arquivo (em formato zip) contendo: a) uma foto 3x4 recente, b) Carteira de Identidade, c) CPF, d)
Comprovação de Quitação Eleitoral (emitido pelos sites dos Tribunais Eleitorais ou Cartórios Eleitorais), e)
Passaporte (no caso de candidato estrangeiro);
 Arquivo (em pdf) do diploma ou comprovação de conclusão do Curso de Mestrado reconhecido pelo
MEC
 Arquivo (em pdf) do Currículo Lattes
 Arquivo (em pdf) com o Quadro de Pontuação Curriculum Vitae Análise do Currículo (Anexo IV)
devidamente preenchida.
 Arquivo (em formato zip) contendo os documentos comprobatórios do currículo (todos em formato pdf),
devidamente organizados na ordem em que aparecem na Ficha de Análise do Currículo.
Arquivo (em pdf) com o Projeto de Pesquisa com, no máximo, 04 (quatro) páginas, contendo os itens do
Anexo V.

LEIA-SE:
2.1.3 Um arquivo digital contendo: a) uma foto 3x4 recente com boa nitidez b) Carteira de Identidade, c)
CPF, d) Certidão de Quitação Eleitoral (emitido pelos sites dos Tribunais Eleitorais ou Cartórios
Eleitorais), e) Passaporte (no caso de candidato estrangeiro), f) Candidatos do gênero masculino devem
apresentar cópia digitalizada de Comprovante de Quitação como Serviço Militar. O arquivo deverá ser
entregue em formato zip (compressão de arquivos) e nomeado da seguinte forma: “3_NomeúltimoSobrenome_DOCPESSOAIS”.
2.1.4 Cópia digitalizada do Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Mestrado
reconhecido pelo MEC. Os concluintes que ainda não dispõem de tais documentos podem realizar a
inscrição condicionada, conforme estabelecido no item 2.2.; Cópia digitalizada de documento
comprobatório de conclusão do Curso de Graduação reconhecido pelo MEC; Cópia digitalizada do
Histórico Acadêmico do Mestrado. O arquivo deverá ser entregue em formato pdf e nomeado da seguinte
forma: “4_Nome-últimoSobrenome-DIPLOMA”.
ANEXO IV: QUADRO DE PONTUAÇÃO (A ser preenchido pelo candidato)
ITEM

DESCRIÇÃO

I

Trabalhos completos em anais de Congresso (Capa
e sumário dos Anais e o texto completo) (Área de
Ciências Ambientais ou correlatas)
Capítulo de livro com ISBN* (Capa, ficha
catalográfica, comissão editorial, sumário, texto
completo) (Área de Ciências Ambientais ou
correlatas)
Publicação de Livro (Autoria e/ou Organização)
com ISBN (Capa, ficha catalográfica, comissão
editorial, sumário, primeira página do texto) (Área
de Ciências Ambientais ou correlatas)

0,5 ponto por
trabalho (máximo
2,5 pontos)

IV

Artigo em periódicos - Qualis (A1 a A2 )

3,0 pontos por trabalho

V

Artigo em periódicos – Qualis (A3 a A4)

2,0 pontos por trabalho

II

III

PONTUAÇÃO

1,0 ponto por
capítulo (máximo
5,0 pontos)
2,0 pontos por
livro (máximo 10
pontos)

DOCUMENTO(S)
APRESENTADO(S)

VI

Artigo em periódicos – Qualis (B1 a B4)

1,0 ponto por trabalho
(máximo de 5,0 pontos)
0,5 ponto por
VII Orientação
de
Trabalhos
de
trabalho (máximo
Conclusão de Curso (TCC)
2,5 pontos)
VIII Orientação de Iniciação Científica,
0,5 ponto por trabalho
(máximo 2,5 pontos)
Iniciação Tecnológica, Monitoria e/ou PET
IX Participação em bancas de TCC/concurso público 0,5 ponto por
banca (máximo
para nível superior
2,0 pontos)
X Experiência
Profissional (Docência em
0,5 ponto por ano
ensino superior e EBTT)
(máximo 2,5 pontos)
0,5 ponto por ano
XI Experiência
Profissional (Área de
(máximo 2,5 pontos)
Ciências Ambientais ou correlatas)

ANEXO VII: CHECKLIST

Arquivos a serem enviados por todos os candidatos:
 Arquivo (em pdf) do Requerimento (Anexo I);
 Arquivo (em pdf) da Formulário de Inscrição (Anexo II);
 Arquivo (em formato zip) contendo: a) uma foto 3x4 recente com boa nitidez b) Carteira de Identidade, c)
CPF, d) Certidão de Quitação Eleitoral (emitido pelos sites dos Tribunais Eleitorais ou Cartórios Eleitorais),
e) Passaporte (no caso de candidato estrangeiro), f) Candidatos do gênero masculino devem apresentar cópia
digitalizada de Comprovante de Quitação como Serviço Militar. O arquivo deverá ser entregue em formato
zip
(compressão
de
arquivos)
e
nomeado
da
seguinte
forma:
“3_NomeúltimoSobrenome_DOCPESSOAIS”.
 Arquivo (em pdf) do diploma ou comprovação de conclusão do Curso de Mestrado reconhecido pelo
MEC
 Arquivo (em pdf) do Currículo Lattes
 Arquivo (em pdf) com o Quadro de Pontuação Curriculum Vitae Análise do Currículo (Anexo IV)
devidamente preenchida.
 Arquivo (em formato zip) contendo os documentos comprobatórios do currículo (todos em formato pdf),
devidamente organizados na ordem em que aparecem na Ficha de Análise do Currículo.
 Arquivo (em pdf) com o Projeto de Pesquisa com, no máximo, até 15 (quinze) páginas, contendo os
itens do Anexo V.

