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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEIZO ASAMI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE (PPGBAS) – LIKA/UFPE
Cursos de Mestrado e Doutorado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 23/08/2014)
Edital para Seleção ano 2014.1
O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde (PPGBAS/LIKA)
torna público o presente Edital, no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2014.1 ao corpo
discente do Programa de Pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde, Cursos de Mestrado e Doutorado:
1 – INSCRIÇÃO:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se graduação compatível com as áreas de Ciências Biológicas e Ciências
da Saúde, ou aquelas que façam interface com essas áreas; e para o Curso de Doutorado, 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 MEC.
1.2 – A inscrição se realizará na Secretaria da Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, situada no LIKA
- Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, entre os dias 01 até 25 de outubro 2013, entre 9 e 12 horas e
14 e 17 horas, pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato.
1.3 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições e recebida pelo Programa em até 3 (três) dias da mesma data, não se
responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na entrega postal.
1.4 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de
Seleção e Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
1.5 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
2 – DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
2.1 – No ato da inscrição do Mestrado ou Doutorado, o candidato deverá entregar em um envelope
identificado, os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) Cópias autenticadas de Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última
votação, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo
II), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br ,com isenção de
taxa para alunos concluintes de curso de graduação da UFPE e servidor da mesma instituição;
e) Curriculum Vitae (comprovado e numerado conforme modelo do anexo III)
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2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir o
requerimento de inscrição com:
a) Pré-projeto de pesquisa em 01 (uma) cópia (até 5 páginas) impresso e 01 (uma) cópia na forma
eletrônica - CD (doc). Este pré-projeto terá que ser nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências da
Saúde, ou aquelas que façam interface com essas áreas em instituições reconhecidas pelo MEC.
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação reconhecido pelo MEC.
c) Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação.
2.3 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão instruir o
requerimento de inscrição com:
a) Pré-Projeto de pesquisa, em 01 (uma) cópia (até 15 páginas) impresso e na forma eletrônica – CD
(doc). Este pré-projeto terá que ser nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ou aquelas
que façam interface com essas áreas em instituições reconhecidas pela CAPES.
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado reconhecido pela CAPES/MEC; e
c) Cópia do histórico escolar do Curso de graduação e mestrado.
2.4 – Os diplomas dos Cursos de Graduação e de Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados
com autenticação consular brasileira. No ato da matrícula os alunos deverão assinar um termo dando ciência
de que só receberão o diploma após o reconhecimento do diploma estrangeiro por uma universidade brasileira.
2.5 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação, e à
seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de Mestrado, condicionada a matrícula à classificação e à
conclusão da Graduação ou do Mestrado, até a data de realização da matrícula.
2.6 – Não estaremos autenticando documentos no período da inscrição e após a entrega da documentação
comprobatória, não será permitida a inclusão ou substituição de nenhum documento.
3 - EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa,
formada pelo Coordenador do Curso, na qualidade de seu presidente, por três docentes permanentes do
PPGBAS e por um membro externo ao PPGBAS.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapa do concurso ao Mestrado
Inscrições
Etapa 1
Prova de Conhecimento
Prova de Idioma (inglês)
Resultado
Prazo Recursal*
Etapa 2 –
Apresentação e Defesa do pré-projeto **
Avaliação do Currículo Vitae
Resultado
Prazo Recursal*
Resultado Final
Prazo Recursal do Resultado Final*
Matrícula
Início das aulas

Datas
01 a 25/10/2013

Horários
9 as 12 e 14 as 17h

04/11/2013
04/11/2013
05/11/2013
6 a 8/11/2013

9h
14h
15 horas
9 as 12h e 14 as 17h

11/11/2013
12/11/2013
14/11/2013
18 a 20/11/2013
21/11/2013
22,25 e 26/11/2013
Conforme calendário da
PROPESQ
Conforme calendário da
PROPESQ

A partir das 9 horas até o
último candidato
10h
9 as 12h e 14 as 17h
10h
9 as 12 e 14 as 17h
0n-line

* - intervalo de 3 dias úteis.
** - Até o último candidato.
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3.1.1 – Prova de Conhecimento:
3.1.1.1 – A Prova de Conhecimento, que é eliminatória, com peso 5 (cinco) e nota mínima para aprovação
de 07 (sete), terá duração de 01 hora sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização
de aparelhos de comunicação.
3.1.1.2 – A prova versará sobre o programa constante do Anexo IV e constará de 20 questões objetivas
formuladas por uma comissão designada pelo colegiado do PPGBAS. Cada questão valerá 0,5 pontos
totalizando 10 (dez) pontos, com uma única resposta. Os alunos preencherão um gabarito onde marcarão as
respostas corretas e a correção será efetuada com auxílio de um gabarito contendo as respostas corretas
fornecidas pela comissão.
3.1.2. - Prova de Idioma:
3.1.2.1 – A prova de idioma (Inglês), será apenas eliminatória com nota mínima 05 (cinco) para aprovação,
sem peso, não sendo computada para média final, visa avaliar a capacidade de compreensão de texto(s) em
inglês, com duração de 2 horas, NÃO sendo permitido o uso de dicionário e vedada a utilização de aparelhos
de comunicação.
3.1.2.2 – A prova de idioma versará sobre a interpretação de textos científicos selecionados a partir de
publicações em periódicos indexados no JCR, formuladas por uma comissão designada pelo colegiado do
PPGBAS, e constará de 20 questões objetivas, cada questão valerá 0,5 totalizando 10 (dez) pontos, com uma
única resposta. Os alunos preencherão um gabarito onde marcarão as respostas corretas e a correção será
efetuada com auxílio de um gabarito contendo as respostas corretas fornecidas pela comissão.
3.1.3. – Apresentação e Defesa do Pré-Projeto
3.1.3.1 – A apresentação e defesa do pré-projeto de pesquisa (pontuada de 0 a 10) é de caráter classificatório
com peso 02 (dois).
3.1.3.2– A defesa do pré-projeto consistirá de apresentação oral e argüição por até 10 minutos, por Comissão
de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa.
3.1.3.3 – São critérios para a análise do pré-projeto: a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
(10%); b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização (20%); c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos (20%); d) redação, demonstração de capacidade
do uso do vernáculo, clareza e consistência (20%); e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de
conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais (20%); f) demonstração de autonomia
intelectual e pensamento crítico (10%), totalizando 100%.
3.1.3.4 – O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via
eletrônica (doc). Ele deve ter o mínimo de 04 (quatro) e o máximo de 05 (cinco) páginas, contendo, no
mínimo: tema, justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia, referências e cronograma de execução
(papel A4 branco; com margens superior e esquerda, 3,0 cm; inferior e direita, 2,0 cm; fonte 12; entre linhas
1,5 cm; as demais formatações são livres, sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo).
3.1.3.5. – Este pré-projeto de pesquisa não será obrigatoriamente aquele a ser desenvolvido no Mestrado. O
projeto definitivo e orientador dentre os membros do corpo docente do Programa serão decididos, após
matrícula do candidato, pelo Colegiado do Programa em comum acordo com o aluno.
3.1.4 – Avaliação do Currículo Vitae
3.1.4.1 – A avaliação Currículo Vitae (documentado e numerado conforme modelo no anexo III) com peso 03
(três), de caráter classificatório .
3.1.4.2 – Na avaliação do Currículo Vitae será obedecida à seguinte tabela de pontuação (Vide anexo III para
organização dos documentos).
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1 – TITULAÇÃO (peso 2,5):
Atividade
Cursos Pré-mestrado
(indicar curso, instituição, período)
Monitoria
Pesquisa (PIBIC)
Média do Histórico Escolar

Pontuação máxima 10 pontos

1,0 por ano (máximo 4)
2,5 por ano (máximo 5)
- 9,0 para média geral entre 9 e 10.
- 8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
- 5,0 para média geral entre 5 e 5,9.
Especialização na área do Programa (340h)
2,0 por especialização concluída (máximo
4,0)
Especialização em outras áreas 340h)
1.0 por especialização concluída (máximo
2,0)
Aperfeiçoamento (180h)
1,0 por aperfeiçoamento concluída
(máximo 2.0)
Disciplinas em cursos de Pós-graduação na área 0,1 por disciplina (máximo 1,0)
do Programa
Outros
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividade
Pontuação máxima (10 pontos)
(indicar período, local, função, envolvimento,
etc.)
Professor de ensino fundamental
1,0 por ano (máximo 5)
Professor de Ensino Médio na área do Programa
1,5 por ano (máximo 6)
Professor de Terceiro Grau de áreas afins
2,0 por ano (máximo 8)
Profissional na área do programa ou em áreas 1,0 por ano (máximo 5)
afins (pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, 1,0 por ano (máximo 5)
ensino e consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente 1,0 por ano (máximo 5)
de laboratório, etc.)
Atividades
desenvolvidas
sem
vínculo 0,5 por ano (máximo 5)
empregatício (instrutor, consultor temporário,
etc.).
Outros
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividade
Pontuação Máxima (10 pontos)
(indicar local, projeto, período, orientação,
envolvimento, etc.)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
1,0 por cada 120 horas (máximo 6)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
1,0 por ano de bolsa (máximo 5)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
1,0 por ano de bolsa (máximo 2)
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de 1,0 por orientação concluída (máximo 2)
estágios e monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por 1,0 por participação (máximo 4)
instâncias pertinentes como graduado
Outros
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4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 4):
Trabalho produzido
(Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.)
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos de estudantes
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos profissionais locais/regionais
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último
autor da publicação ele terá 100% da nota, caso
contrário terá 50% da nota).
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso internacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último
autor da publicação ele terá 100% da nota, caso
contrário terá 50% da nota).
Publicação em revista nacional/internacional
inclusa no Qualis/CAPES

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,2 (máximo 1,0)
0,5 (máximo 3)
0,8 (máximo 4)
1,0 (máximo 3)

1,0 (máximo 3)
1,5 (máximo 3)

- Qualis A da Área Ciências Biológicas I – 10,0
- Qualis B1 a B3 da Área Ciências Biológicas I – 8,0
- Qualis B4 a B5 da Área Ciências Biológicas I – 6,0
- Qualis C da Área Ciências Biológicas I – 4,0
- Publicações em revistas avaliadas pelo JCR com fator de
impacto equivalente a classificação “Qualis” acima terão
pontuação similar.
Publicação em revista nacional/internacional não 1,0 (máximo 5,0)
inclusa no Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
2,0 (máximo 6,0)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios 1,0
científicos)
Patente com registro de depósito
3,0
Outros
5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 1,0):
Trabalho produzido
Pontuação Máxima (10 pontos)
(indicar evento,curso, duração, etc.)
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de 0,2 por participação (máximo 1,0)
trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
0,5 por minicurso (máximo 3)
Participação em cursos com média duração (min.40h)
1,0 por curso (máximo 3)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais, 1,0 por evento (máximo 3)
minicursos
Participação em atividades de campo (ex.: expedições 0,2 por atividade (máximo 2)
científicas, levantamentos faunísticos)
Participação em bancas Examinadoras de conclusão de curso
1,0 por banca (máximo 3)
Comissão organizadora em eventos científicos/extensão (Feiras 0,5 por comissão (máximo 2,0)
de Ciências, congressos, etc)
Participação em projeto registrado de extensão
1,0 por projeto (máximo 4,0)
Monitoria de disciplina
1,0 por projeto (máximo 4,0)
Outros
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3.2. – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapa do concurso ao Doutorado
Inscrições
Etapa 1
Prova de idioma
Resultado
Prazo Recursal*
Etapa 2
Apresentação e defesa do Préprojeto**

Datas
01 a 25/10/2013

Horários
9 as 12h e 14 as 17h

01/11/2013
01/11/2013
4 a 6 /11/2013

9 horas
15h
9 as 12h e 14 as 17h

07 e 08/11/2013

A partir das 9 horas até o
último candidato

Avaliação do Currículo Vitae
Resultado
Prazo Recursal*
Resultado Final
Prazo Recursal Final*
Matrícula

11/11/2013
14/11/2013_
18 a 20/11/2013
21/11/2013
22, 25 e 26/11/2013
Conforme calendário da
PROPESQ
Conforme calendário da
PROPESQ

10h
10 horas
9 as 12h e 14 as 16h
10 horas
9 as 12 e 14 as 17h
On-line

Início das aulas
* - intervalo de 3 dias úteis.
** - Até o último candidato.
3.2.1. - Prova de Idioma:

3.2.1.1 – A prova de idioma (Inglês), será apenas eliminatória com nota mínima 05 (cinco) para aprovação,
sem peso, não sendo computada para média final, visa avaliar a capacidade de compreensão de texto(s) em
inglês, com duração de 2 horas, NÃO sendo permitido o uso de dicionário e vedada a utilização de aparelhos
de comunicação.
3.2.1.2 – A prova de idioma acima mencionada versará sobre a interpretação de textos científicos selecionados
a partir de publicações em periódicos indexados no JCR, formuladas por uma comissão designada pelo
colegiado do PPGBAS, e constará de 20 questões objetivas, cada questão valerá 0,5 pontos totalizando 10
(dez) pontos, com uma única resposta. Os alunos preencherão um gabarito onde marcarão as respostas que ele
julgue corretas e a correção será efetuada com auxílio de um gabarito contendo as respostas corretas
fornecidas pela comissão.
3.2.2. Apresentação e Defesa do Pré-Projeto
3.2.2.1 – A apresentação e defesa do projeto de pesquisa, de caráter classificatório, com peso -5 (cinco).
3.2.2.2– A defesa do projeto consistirá de apresentação oral e argüição por até 10 minutos, por Comissão de
Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa.
3.2.2.3 – São critérios para a análise do projeto: a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo
candidato(10%); b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização(20%); c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos(20%); d) redação, demonstração de capacidade
do uso do vernáculo, clareza e consistência(20%); e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de
conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais(20%); f) demonstração de autonomia
intelectual e pensamento crítico(10%), totalizando 100%.
3.2.2.4 – O depósito do projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, em 01(uma) via impressa e 01(uma) via
eletrônica (doc). Ele deve ter o máximo de 15 (quinze) páginas, contendo, no mínimo: tema, justificativa,
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revisão da literatura, objetivo, metodologia, referências e cronograma de execução (papel A4 branco; com
margens superior e esquerda, 3,0 cm; inferior e direita, 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; as demais
formatações são livres, sendo o sistema de citação autor-data ou o sistema completo.
3.2.2.5. Este pré-projeto de pesquisa não será obrigatoriamente aquele a ser desenvolvido no Doutorado. O
projeto definitivo e orientador dentre os membros do corpo docente do Programa serão decididos, após
matrícula do candidato, pelo Colegiado do Programa em comum acordo com o aluno.
3.2.4. – Avaliação do Currículo Vitae
3.2.4.1 – A avaliação Currículo Vitae (documentado e numerado conforme modelo no anexo III ) com peso 05
(cinco), de caráter classificatório (Pontuação de 0 a 10).
3.2.4.2 – Na avaliação do Currículo Vitae será obedecida à seguinte tabela de pontuação (Vide em anexo III
para organização dos documentos):
1 – TITULAÇÃO (peso 2,5):
Atividade
Cursos Pré-Doutorado
(indicar curso, instituição, período)
Monitoria
Pesquisa (PIBIC)
Média do Histórico Escolar

Pontuação máxima 10 pontos

1,0 por ano (máximo 4)
2,5 por ano (máximo 5)
- 9,0 para média geral entre 9 e 10.
- 8,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 7,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 6,0 para média geral entre 6 e 6,9.
- 5,0 para média geral entre 5 e 5,9.
Especialização na área do Programa (340h)
2,0 por especialização concluída (máximo 4,0)
Especialização em outras áreas 340h)
1.0 por especialização concluída (máximo 2,0)
Aperfeiçoamento (180h)
1,0 por aperfeiçoamento concluída (máximo 2.0)
Disciplinas em cursos de Pós-graduação na área do 0,1 por disciplina (máximo 1,0)
Programa
Outros
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividade
(indicar período, local, função, envolvimento, etc)
Professor de ensino fundamental
Professor de Ensino Médio na área do Programa
Professor de Terceiro Grau de áreas afins
Profissional na área do programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria
Outras atividades (técnico em pesquisa, assistente de
laboratório, etc)
Atividades desenvolvidas sem vínculo empregatício
(instrutor, consultor temporário, etc).
Outros

Pontuação máxima (10 pontos)
1,0 por ano (máximo 5)
1,5 por ano (máximo 6)
2,0 por ano (máximo 8)
1,0 por ano (máximo 5)
1,0 por ano (máximo 5)
1,0 por ano (máximo 5)
0,5 por ano (máximo 5)

B.O. UFPE, RECIFE, 48 (95 ESPECIAL): 01 – 25

06 DE SETEMBRO DE 2013.

7

4 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2):
Atividade
(indicar
local,
projeto,
período,
orientação,
envolvimento, etc)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por
instâncias pertinentes como graduado
Outros
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 4):
Trabalho produzido
(Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último autor da
publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá 50%
da nota).
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
(no caso do candidato ser o primeiro ou último autor da
publicação ele terá 100% da nota, caso contrário terá 50%
da nota).
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES

Publicação em revista nacional/internacional não inclusa
no Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos)
Patente com registro de depósito
Outros

Pontuação Máxima (10 pontos)

1,0 por cada 120 horas (máximo 6)
1,0 por ano de bolsa (máximo 5)
1,0 por ano de bolsa (máximo 2)
1,0 por orientação concluída (máximo 2)
1,0 por participação (máximo 4)

Pontuação Máxima (10 pontos)

0,2 (máximo 1,0)
0,5 (máximo 3)
0,8 (máximo 4)
1,0 (máximo 3)

1,0 (máximo 3)
1,5 (máximo 3)

- Qualis A da Área Ciências Biológicas I – 10,0
- Qualis B1 a B3 da Área Ciências Biológicas I
– 8,0
- Qualis B4 a B5 da Área Ciências Biológicas I
– 6,0
- Qualis C da Área Ciências Biológicas I – 4,0
- Publicações em revistas avaliadas pelo JCR
com fator de impacto equivalente a classificação
“Qualis” acima terão pontuação similar.
1,0 (máximo 5,0)
2,0 (máximo 6,0)
1,0
3,0
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5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 1,0):
Trabalho produzido
(indicar evento,curso, duração, etc)
Participação em congressos e simpósios sem apresentação
de trabalho
Minicurso (mínimo 12h), como aluno
Participação em cursos com média duração (min.40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão
locais, minicursos
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, levantamentos faunísticos)
Participação em bancas Examinadoras de conclusão de
curso
Comissão organizadora em eventos científicos/extensão
(Feiras de Ciências, congressos, etc)
Participação em projeto registrado de extensão
Monitoria de disciplina
Outros

Pontuação Máxima (10 pontos)
0,2 por participação (máximo 1,0)
0,5 por minicurso (máximo 3)
1,0 por curso (máximo 3)
1,0 por evento (máximo 3)
0,2 por atividade (máximo 2)
1,0 por banca (máximo 3)
0,5 por comissão (máximo 2,0)
1,0 por projeto (máximo 4,0)
1,0 por projeto (máximo 4,0)

4. RESULTADO
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
a) – o cálculo das médias far-se-á mediante o seguinte quadro:
Etapa 1.
. Prova de idioma (inglês)*
Etapa 2.
. Prova de conhecimento
. Apresentação e defesa do projeto de pesquisa
. Avaliação do Currículo Vitae
Total
Média final

3
10
Total de pontos ÷ 10
* - não conta ponto para a média final.

Etapa 1.
. Prova de idioma (inglês)*
Etapa 2.
. Apresentação e defesa do projeto de pesquisa
. Avaliação do Currículo Vitae
Total
Média final

Mestrado
Eliminatória com nota mínima
05 (cinco), sem peso.
Nota
Peso
Ponto
5
2

Doutorado
Eliminatória com nota mínima
05 (cinco), sem peso.
Nota
Peso
Ponto
5

5
10
Total de pontos ÷ 10
* - não conta ponto para a média final.

b) - serão desclassificados os candidatos com resultados (média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas) abaixo de 7,0 (sete).
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, no pré-projeto, na avaliação do
Currículo vitae, na prova de conhecimento e na prova de idioma, estes dois últimos para o mestrado.
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4.3 - A divulgação do resultado final ocorrerá em sessão pública e será objeto de publicação do Boletim
Oficial da Universidade, no Quadro de Avisos da Secretaria do programa, e disponibilizado no site
http://www.ufpe.br/lika.
4.4. – O candidato classificado para um dos níveis do Programa deverá obrigatoriamente efetivar sua matrícula
em disciplinas no 1º semestre, imediatamente após o exame da seleção, em conformidade com o calendário
acadêmico da PROPESQ, sem a qual perderá o direito à vaga.
5. RECURSOS
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 (três) dias de sua
divulgação, podendo o candidato solicitar vistas das provas e dos respectivos espelhos de correção.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subseqüente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - São fixadas em 11 vagas para o Curso de Mestrado e 11 vagas para o Curso de Doutorado, as quais serão
preenchidas por candidatos classificados, obedecidos o número de vagas. Sendo reservada 01 para o Mestrado
e 01 para o Doutorado para os Servidores Ativos e Permanentes da UFPE, conforme resolução 01/2011 da
CCEPE.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas:
Secretaria da Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami
– LIKA.
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Av. Prof. Moraes Rego, S/N – Cidade Universitária 50.670-420 – Recife – PE
Telefone: 81-2126-8587
Endereço eletrônico: http://www.ufpe.br/lika.
E-mail: lbcj@hotlink.com.br
7.2 – Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
7.3 – As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização Etapa 2 (Defesa do Pré-projeto) para o
Mestrado e Etapa 1 (Defesa do Projeto) para o Doutorado, a presença dos candidatos que a ela ainda não
tenham se submetido, os quais estarão isolados durante a sua realização, vedada a comunicação com o mundo
externo.
7.4 – As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Concurso, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.5 – É consagrada a nota 7 (sete) para a prova de conhecimento e 5 (cinco) para a prova de Idioma (inglês),
como notas mínimas para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório, seleção mestrado.
7.6 – Na ocorrência de grande número de candidatos, a Defesa do Pré-projeto poderá se realizar em dias
sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra de 7.3.
7.7 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do
Programa e disponível no site http://www.ufpe.br/lika.
7.8 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias
da divulgação do Resultado Final, sob pena de sua destruição.
7.9 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
7.10 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 22 de agosto de 2013.
Luiz Bezerra de Carvalho Junior
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde - UFPE.
Anexos:
I - FICHA DE INSCRIÇÃO
II - MODELO DO BOLETO
III – Modelo para organização do Curriculum Vitae (comprovado)
IV - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ...............................................................................................................................
FILIAÇÃO:........................................................................................................................
ESTADO CIVIL:...........................................
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO:..............................................................................
R.G:..............................ÓRGÃO EMISSOR:.......................DATA EXPEDIÇÃO:...........
C.P.F.:....................................................RESERVISTA:.....................................................
TÍTULO DE ELEITOR:...............................SEÇÃO:..................ZONA:..........................
ENDEREÇO RESIDENCIAL:............................................................................................
BAIRRO:.........................................................CIDADE:..................................UF:............
CEP:....................................FONE FIXO:........................CELULAR................................
E-mail:................................................................................................................................

PROFISSIONAL
EMPRESA.....................................................................................................
ENDEREÇO:......................................................................................................................
CEP:...........................................CIDADE:.........................................................UF:..........
CARGO QUE OCUPA:.....................................................DATA ADMISSÃO: ..............
LOCAL:..............................................................................................................................
FONE:....................................................CELULAR:..........................................................
FORMAÇÃO ACADÊMICA
GRADUAÇÃO:...................................................................................................
INSTITUIÇÃO:...................................................................................................................
LOCAL:..............................................................................................................................
PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO:......................................................................................................................
INSTITUIÇÃO:...................................................................................................................
LOCAL:..............................................................................................................................
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:.........................................................................................
LINHA DE PESQUISA:.....................................................................................................
ORIENTADOR:..................................................................................................................
SUPORTE FINANCEIRO:.................................................................................................
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO:....................................................................................
OUTRAS INFORMAÇÕES:..............................................................................................
Inscrição: □ Mestrado □ Doutorado
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ANEXO II
MODELO DO BOLETO
Para gerar o boleto bancário você deve seguir os seguintes passos:
Ir ao site: www.stn.fazenda.gov.br
Do lado esquerdo aparece SIAFI – Sistema de Administração Financeira (clique)
Clique em Guia de Recolhimento da União, depois Impressão – GRU
Preencha os espaços:
UG: 153080 Gestão: 15233
Recolhimento Código: 288322, depois avançar.
Preencha os espaços:
Referência: 3031
CPF:
Nome:
Valor inicial R$ 50,00
Valor final R$ 50,00
Finalizando com imprimir PDF
ANEXO III – Modelo para organização do Curriculum Vitae (comprovado)
Nº do
Para uso
1 – TITULAÇÃO
Documento
exclusivo da
(peso 2,5)
anexado
Comissão de
Seleção
Cursos Pré-Mestrado/Doutorado: Indicar curso, Instituição,
período
Monitoria
Pesquisa (PIBIC)
Média do Histórico Escolar
Especialização na área do Programa (340 h)
Especialização em outras áreas (340 h)
Aperfeiçoamento (180 h)
Disciplinas em cursos de pós-graduação na área do Programa

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(peso 0,5)

Nº do
Documento
anexado

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

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

Nº do
Documento
anexado

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Nº do
Documento
anexado

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Atividade: Indicar local, projeto, período, orientação,
envolvimento, etc.
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e
monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA
(peso 4)
Trabalho produzido: Indicar periódico/evento, local, título,
autores, número de páginas, etc.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
estudantes
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
profissionais nacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos
internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no
Qualis/CAPES
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes ( ex.: prêmios científicos)
Patente com registro de depósito
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5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO
(peso 0,5)

Nº do
Documento
anexado

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Para uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração, etc.
Participação em congressos e simpósios sem apresentação de
trabalho
Minicurso (mínimo 12 h), como aluno
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão
locais, minicursos.
Participação em atividades de campo (ex.: expedições
científicas, levantamentos faunísticos)
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
Comissão organizadora eventos científicos/extensão (Feiras de
Ciências, Congressos etc.)
Participação em projeto registrado de extensão
Monitoria de disciplina

ANEXO IV.
PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
PROGRAMA
1. Conceito e organização celular: tipos, forma, tamanhos e estruturas
2. Composição química e função da parede celular.
3. Membrana celular: composição e função.
4. O papel das macromoléculas: ácidos nucléicos, proteínas, carboidratos e lipídios.
5. Complexo de Golgi: estrutura, função e secreção celular.
6. O núcleo celular: organização e envoltório.
7. Organização funcional das mitocôndrias.
8. O retículo endoplasmático: ribossomos e síntese protéica.
9. Digestão celular: endossomos e lisossomos.
10. Ciclo celular: interfase, mitose e meiose.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Bases da Biologia Celular e Molecular, Robertis, E.D.P., De Robertis Jr, E.M.F. 4ª
Edição, Ano: Guanabara 2006.
- Biologia Celular e Molecular. Junqueira, L.C.; Carneiro, José. Guanabara
Edição: 9ª Ano: 2005.
- Fundamentos da Biologia Celular: Uma Introdução à Biologia Molecular da Célula.
Alberts B.; Bray, D.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter,
P.; ARTMED Editora, 2006.
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA - CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em Reunião do Colegiado, em 14/08/2008)
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia torna público o presente Edital,
no Boletim Oficial da UFPE e através dos endereços eletrônicos http://www.propesq.ufpe.br e
http://www.ufpe.br/ppgfisioterapia, as normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo de 2014 ao
Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Curso de Mestrado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação em Fisioterapia, realizada em instituições reconhecidas
pelo MEC.
1.2 – A inscrição realizar-se-á na Secretaria da Pós-Graduação em Fisioterapia, situada na Avenida Jornalista
Aníbal Fernandes, s/n, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco; entre os dias 09 a 26/09/2013, das 09 às 12
horas e das 14 às 16 horas e no dia 27/09/2013 das 09 às 12h; pessoalmente ou através de procurador,
mediante a apresentação de instrumento de mandato.
1.3 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições e recebida pela Secretaria do Programa em até 03 (três) dias da mesma data, não
se responsabilizando, o programa, por atrasos ocorridos na entrega postal.
1.4 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento pela Comissão de
Seleção e Admissão no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, conforme item 2.
1.5 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) Curriculum Lattes – (CNPq resumido) com cópia numerada e encadernada da documentação comprobatória
das atividades e títulos nele relacionados, organizados conforme a ordem apresentada no anexo II.
c) Cópias autenticadas de Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação da última votação, ou
passaporte, no caso de candidato estrangeiro (a Carteira Nacional de Habilitação ou a Carteira de Registro
Profissional não substitui a identidade original);
d) Prova de quitação com o serviço militar (sexo masculino);
e) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
f) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo III),
podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br, (De acordo com a resolução nº
01/2012 publicada no BO/UFPE nº 87 de 20/09/2012, art 6º serão isentos do pagamento da taxa de inscrição
os alunos concluintes de curso de graduação da UFPE e os servidores da mesma instituição. Nesse caso o
candidato deve anexar à documentação cópia do comprovante de matrícula com previsão de conclusão ou
cópia do crachá funcional ou contracheque).
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Para a realização do pagamento, devem-se seguir as instruções abaixo:
- SIAFI - Sistema de Administração Financeira
- Guia de Recolhimento da União (GRU)
- Clicar em GRU simples, com preenchimento dos seguintes campos:
- Unidade favorecida: 153080
- Gestão: 15233
- Recolhimento: 288322
- Número de referência: 3152
- Competência e vencimento: não é necessário informar
- Contribuinte (depositante): CPF do candidato
- Imprimir o Boleto e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil o valor de
R$ 50,00 (cinquenta- reais).
2.2 – Além dos documentos indicados no item 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a
ficha de inscrição com:
a) Pré-Projeto de pesquisa, em 03 cópias encadernadas;
b) Cópia autenticada do Diploma de conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia recomendado pelo
MEC ou cópia autenticada do certificado de conclusão de curso;
Observação: No caso de candidato que, por atrasos circunstanciais, irá concluir a graduação até o dia da
matrícula/2014, será aceita uma declaração da provável conclusão legal da graduação, até a data
supracitada, assinada pelo Coordenador do Curso de Graduação. Neste caso, o candidato fica ciente de que
a sua aprovação condicional nesta seleção se tornará sem efeito caso não conclua a graduação até o dia da
matrícula.
c) Cópia autenticada do histórico escolar do Curso de Graduação
2.3 – Os diplomas dos Cursos de Graduação obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação
consular brasileira. No ato da matrícula, os alunos deverão assinar um termo dando ciência de que só
receberão o diploma de mestrado após o reconhecimento do diploma estrangeiro por uma universidade
brasileira.
2.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de concluintes de Curso de Graduação,
condicionada a matrícula à classificação e à conclusão da Graduação, até a data de realização da matrícula,
conforme especificado no item 2.2.b.
3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão
designada pelo Colegiado do Programa.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de duas etapas:
Etapas do Concurso ao
Mestrado
Inscrições
Etapa 1

Etapa 2

Prova de Idioma
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 1
Prova de Conhecimento
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 2
Defesa do Pré-Projeto e

Datas

Horários

09 a 26/09/2013
27/09/2013
15/10/2013
18/10/2013
21 a 23/10/2013
24/10/2013
29/10/2013
30/10 a 01/11/2013
04 a 14/11/2013

09 às 12h – 14 às 16h
09 às 12h
09 às 11h
16h
09 às 12h - 14 às 16h
09 às 12h
16h
09 às 12h - 14 às 16h
09 às 16h
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Etapa 3

Etapas do Concurso ao
Mestrado
Avaliação do Currículo Lattes
Resultado
Prazo Recursal da Etapa 3
Resultado final
Prazo Recursal
Pré-Matrícula
Matricula
Início das Aulas

Datas

Horários

14/11/2013
18 a 20/11/2013
21/11/2013
22 a 26/11/2013
05/12/2013
03/2014 (conforme calendário da
PROPESQ)
(conforme calendário da
PROPESQ)

17h
09 às 12h - 14 às 16h
17h
09 às 12h - 14 às 16h
09 às 12h – 14 às 16h
-

3.1.1. - Prova de Idioma (Inglês): A prova de idioma que é eliminatória, com peso 03 (três), objetiva avaliar a
capacidade de compreensão de textos em língua inglesa, terá duração de 2 (duas) horas, sendo vedada a
consulta a dicionário e a utilização de aparelhos de comunicação.
3.1.1.1 – A prova de idioma constará de interpretação (escrita) de um texto técnico na área de concentração do
programa (Fisioterapia na Atenção à Saúde).
3.1.1.2 – São critérios para avaliação da prova de idioma:
a) demonstração de capacidade de compreensão de texto; 50%
b) responder corretamente às questões formuladas segundo o texto objeto da prova de conhecimento de
idioma; 50%
3.1.2 – Prova de Conhecimento: A prova de conhecimento, que é classificatória, com peso 02 (dois), terá
duração de 03 (três) horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização de
aparelhos de comunicação.
3.1.2.1 – A prova versará sobre os assuntos descritos no Anexo IV e constará de questões relativas à área de
concentração e às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia.
3.1.2.2 – São critérios para a avaliação da prova de conhecimento:
a) clareza e propriedade no uso da linguagem; 20%
b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas neste
Edital; 20%
c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; 20%
d) coerência no desenvolvimento das idéias e capacidade argumentativa; 20%
e) pertinência e articulação das respostas às questões ou temas da prova, etc. 20%
3.1.3. – Defesa do Pré-Projeto:
3.1.3.1 - O candidato deverá elaborar um Pré-Projeto dentro de uma das linhas de pesquisa específica do
Programa (Anexo V).
A elaboração do Pré-Projeto não poderá ter a participação/orientação de nenhum dos docentes do
programa da Pós-Graduação em Fisioterapia da UFPE. O Pré-Projeto apresentado é de responsabilidade
exclusiva de cada candidato.
3.1.3.2 – A Defesa do Pré-Projeto, com peso 03 (três), tem caráter classificatório.
OBS: Cada candidato deverá trazer a apresentação em CD-ROM.
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3.1.3.3 - A apresentação e defesa do Pré-Projeto consistirão em exposição oral do Pré-Projeto de pesquisa pelo
candidato em até 10 minutos, seguida de argüição, por até 10 minutos por cada integrante da Comissão
Examinadora designada pela Comissão de Seleção.
3.1.3.3 – São critérios para a análise e defesa do Pré-Projeto: a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo
candidato; 15% b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; 15% c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; 15% d) redação, demonstração de capacidade
do uso do vernáculo, clareza e consistência; 15% e) consistência da pesquisa proposta, demonstração de
conhecimento dos autores principais da área, dos debates atuais; 20% f) demonstração de autonomia
intelectual e pensamento crítico, etc. 20%
3.1.3.4 – O depósito do Pré-Projeto perante a Comissão de Seleção e Admissão será de responsabilidade
exclusiva do candidato, no ato da inscrição em 03 (três) vias, com o máximo de 10 (dez) páginas, contendo, no
mínimo: tema, justificativa, revisão da literatura, objetivo, metodologia e referências.
3.1.4 – Avaliação do Currículo Lattes
3.1.4.1 – A avaliação do Currículo Lattes, com peso 02 (dois), terá caráter classificatório.
3.1.4.2 – Na avaliação do Currículo Lattes será obedecida à seguinte tabela de pontuação:
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (PESO 4)

Valor
Unitário
1,5

Pontuação
Máxima
3,0

1.1 Iniciação Científica (submetido a um processo seletivo por instituição de
fomento à pesquisa com tempo mínimo de 12 meses de duração).
1.2 Monitoria realizada na Graduação (bolsista ou voluntário) através de
0,5/semestre
1,0
concurso ou processo seletivo (tempo mínimo de um semestre).
1.3 Extensão realizada na Graduação (oficialmente registrada pela instituição
0,5/semestre
1,0
(tempo mínimo de 6 meses de duração)
1.4 Bolsista ou voluntário do Programa de Educação Tutorial (PET SAÚDE)
1,0
1,0
com certificado institucional
1.5 Residência em Fisioterapia ou em outras áreas - concluída (mínimo de 2
1,5
1,5
anos)
1.6 Curso de especialização com carga horária mínima de 360h.
1,5
1,5
1.7 Curso de atualização com carga horária mínima de 40h.
0,25/curso
1,0
Valor
Pontuação
2. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (PESO 4)
Mínimo
Máxima
1,0
1,0
2.1 Livros publicados (organizador, autor e/ou co-autor)
0,5
0,5
2.2 Capítulos de livros
2.3 Artigos publicados em Revistas
Artigo publicado em periódico indexado ao MEDLINE
1,5
1,5
Artigo publicado em periódico indexado ao SCIELO
1,0
1,0
Artigo publicado em periódico indexado ao LILACS
0,5
0,5
Artigo publicado em periódico indexado em outras bases
0,3
0,3
Artigo publicado em periódico sem indexação
0,2
0,2
2.4 Resumos ou resumos expandidos publicados em anais de congresso, seminários e outros eventos
Internacional
0,75
0,75
Nacional
0,5
0,5
Regional/Local
0,25
0,25
2.5 Participação em eventos científicos como palestrante/ conferencista/ mesa redonda/ colóquio/
outros
Internacional
0,5
0,5
Nacional
0,3
0,3
Regional/Local
0,2
0,2
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2.6 Apresentações de trabalhos em eventos científicos (Tema livre/Pôster) sem publicação
Internacional
0,5
Nacional
0,3
Regional/Local
0,2
2.7 Prêmios/ Menção honrosa em trabalho apresentado em eventos científicos
Internacional
0,5
Nacional/Regional/Local
0,5
0,5
2.8 Patente com Registro de Depósito
3.
ATIVIDADES
DIDÁTICAS
UNIVERSITÁRIAS,
APÓS
A
Valor
GRADUAÇÃO, NA ÁREA DE FORMAÇÃO OU CORRELATA (PESO 1)
Unitário
3.1 Disciplinas ministradas em cursos de graduação ou pós-graduação (por
0,5
disciplina por semestre)
3.2 Aulas ministradas em cursos de graduação ou pós-graduação em caráter
0,5
eventual (por aula)
3.3 Supervisões de estágios curriculares e extracurriculares (por semestre)
0,5
3.4 Orientações de monografias (TCC) de final de curso de graduação
2,0
3.5 Participações em Bancas Examinadoras de monografias (TCC) de final de
1,0
curso de graduação
Valor
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1)
Mínimo
4.1 Atividades técnicas na área de formação ou correlatas (por ano)
2,5
4.2 Atividades de docência em qualquer nível (por ano)
2,5

0,5
0,3
0,2
0,5
0,5
0,5
Pontuação
Máxima
1,0
1,0
1,0
4,0
3,0
Pontuação
Máxima
5,0
5,0

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, na seguinte ordem: no Pré-Projeto
de pesquisa, na prova de conhecimento, na avaliação do Currículo Lattes e na prova de idioma.
4.3 - A divulgação do resultado final ocorrerá em sessão pública e será objeto de publicação do Boletim
Oficial da Universidade e no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site:
www.ufpe.br/ppgfisioterapia.

5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso de recontagem e nulidade,
devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até 03 (três) dias úteis de sua
divulgação.
5.2 – Os espelhos de correção serão divulgados para todos os candidatos ao término de cada prova (inglês e
conhecimentos). Aos candidatos que solicitarem recurso, será facultado vista às provas realizadas.
5.3 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subseqüente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 20 vagas para o Curso de Mestrado, as quais serão preenchidas por candidatos classificados,
obedecidos o número de vagas.
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6.2 Cumprindo o disposto na resolução nº 1/2011-CCEPE, será oferecida 1 (uma) vaga adicional às fixadas no
item 6.1 para os servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), desde que aprovado e
classificado no processo de seleção.

7 – Disposições gerais
7.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas: Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia –
Departamento de Fisioterapia - 1º andar - Av. Jornalista Aníbal Fernandes, S/N. Cidade Universitária, Recife,
PE, CEP 50740-560.
Fones/fax: (81) 2126-8937.
7.2 - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a qualquer uma das etapas ou não obedecerem
aos horários estabelecidos.
7.3 - A defesa do anteprojeto será pública, vedando-se, quando da realização, a presença dos candidatos que a
ela ainda não tenham se submetido, os quais restarão isolados durante a sua realização, vedada a comunicação
com o mundo externo.
7.4 – Será garantida a não identificação dos candidatos nas provas de conhecimento e de idioma.
7.5 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do processo seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
7.6 - É consagrada a nota 6 (seis), como nota mínima para aprovação nas etapas de caráter eliminatório.
7.7 - Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a etapa de defesa do Pré-Projeto se realizar em
dias sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra estabelecida no item 7.3.
7.8 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE, afixado no quadro de avisos da secretaria do
programa e disponível no site www.ufpe.br/ppgfisioterapia.
7.9 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, no prazo de trinta dias da divulgação
do resultado final, sob pena de sua reciclagem.
7.10 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital;
7.11 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.

Recife, 23 de agosto de 2013
Coordenação da Pós-Graduação em Fisioterapia – UFPE
Anexos:
I – FICHA DE INSCRIÇÃO
II – MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
III – MODELO DO BOLETO
IV – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
V - LINHAS DE PESQUISA
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(Anexo I)
NOME: ________________________________________________________________________________________________

Foto 3 x 4

FILIAÇÃO: MÃE _________________________________________________________________________________________
PAI: __________________________________________________________________________________________
SEXO: F (

)M(

)

DATA DE NASCIMENTO: _____/____/_______ NATURALIDADE: ____________________________

ESTADO CIVIL: ________________ CREFITO: _________________UF: __________ CPF: ____________________________
DOCUMENTAÇÃO MILITAR: ________________________________ ORGÃO: ______________________________________
IDENTIDADE: ___________________________ UF: _______________ DATA DE EXPEDIÇÃO: _______/________/________
TITULO DE ELEITOR: ____________________________ ZONA: _______________SEÇÃO: __________________ UF: _____
ENDEREÇO RESIDENCIAL
(Rua, Av., Nº, Apto.) ______________________________________________________________________________________
BAIRRO: _______________________________________ CIDADE: _______________________________________________
CEP____________________ ESTADO:______________ FONE: (
CELULAR: (

)__________________ FAX: (

) _________________

) _______________________ E-MAIL:_________________________________________________________

ENDEREÇO PROFISSIONAL
(RUA, AV. Nº, Apto.) ______________________________________________________________________________________
BAIRRO: ______________________________________CIDADE: _________________________________________________
CEP____________________ ESTADO:________________ FONE: (

)__________________FAX: (

) ________________

INSTITUIÇÃO: _______________________________________________ SETOR/ÓRGÃO: ____________________________
TÍTULOS ACADÊMICOS
GRADUAÇÃO: INSTITUIÇÃO: ______________________________________________________________________________
INÍCIO: _________/_________/___________ FINAL: __________/_________/________
RESIDÊNCIA: INSTITUIÇÃO: ______________________________________________________________________________
INÍCIO: _________/_________/___________ FINAL: __________/_________/________
ESPECIALIZAÇÃO: INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________________________
INÍCIO: _________/_________/___________ FINAL: __________/_________/________PROF. _______________________
JÁ FOI BOLSISTA: SIM (

) NÃO (

)

CAPES (

) CNPQ (

) FACEPE (

OPÇÃO 1

(
) INSTRUMENTAÇÃO E INTERVENÇÃ FISIOTERAPÊUTICA
(
) FISIOTERAPIA: DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO:

OPÇÃO 2

(
) INSTRUMENTAÇÃO E INTERVENÇÃ FISIOTERAPÊUTICA
(
) FISIOTERAPIA: DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO:

OPÇÃO 3

(
) INSTRUMENTAÇÃO E INTERVENÇÃ FISIOTERAPÊUTICA
(
) FISIOTERAPIA: DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO:

DATA: ____/____/_______

)

ASSINATURA:____________________________________________
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(Anexo II)
IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Graduação:
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
DOCUMENTO Nº
1.1 Iniciação Científica (submetido a um processo seletivo por instituição de fomento à pesquisa
com tempo mínimo de 12 meses de duração).
1.2 Monitoria realizada na Graduação (bolsista ou voluntário) através de concurso ou processo
seletivo (tempo mínimo de um semestre).
1.3 Extensão realizada na Graduação (oficialmente registrada pela instituição (tempo mínimo de
6 meses de duração)
1.4 Bolsista ou voluntário do Programa de Educação Tutorial (PET SAÚDE) com certificado
institucional
1.5 Residência em Fisioterapia ou em outras áreas - concluída (mínimo de 2 anos)
1.6 Curso de especialização com carga horária mínima de 360h.
1.7 Curso de atualização com carga horária mínima de 40h.
2. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DOCUMENTO Nº
2.1 Livros publicados (organizador, autor e/ou co-autor)
2.2 Capítulos de livros
2.3 Artigos publicados em Revistas
Artigo publicado em periódico indexado ao MEDLINE
Artigo publicado em periódico indexado ao SCIELO
Artigo publicado em periódico indexado ao LILACS
Artigo publicado em periódico indexado em outras bases
Artigo publicado em periódico sem indexação
2.4 Resumos ou resumos expandidos publicados em anais de congresso, seminários e outros eventos
Internacional
Nacional
Regional/Local
2.5 Participação em eventos científicos como palestrante/ conferencista/ mesa redonda/ colóquio/ outros
Internacional
Nacional
Regional/Local
2.6 Apresentações de trabalhos em eventos científicos (Tema livre/Pôster) sem publicação
Internacional
Nacional
Regional/Local
2.7 Prêmios/ Menção honrosa em trabalho apresentado em eventos científicos
Internacional
Nacional/Regional/Local
2.8 Patente com Registro de Depósito
3. ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS, APÓS A GRADUAÇÃO, NA ÁREA
DOCUMENTO Nº
DE FORMAÇÃO OU CORRELATA
3.1 Disciplinas ministradas em cursos de graduação ou pós-graduação (por disciplina por
semestre)
3.2 Aulas ministradas em cursos de graduação ou pós-graduação em caráter eventual (por aula)
3.3 Supervisões de estágios curriculares e extracurriculares (por semestre)
3.4 Orientações de monografias (TCC) de final de curso de graduação
3.5 Participações em Bancas Examinadoras de monografias (TCC) de final de curso de
graduação
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
DOCUMENTO Nº
4.1 Atividades técnicas na área de formação ou correlatas (por ano)
4.2 Atividades de docência em qualquer nível (por ano)
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(Anexo IV)
PROGRAMA DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Métodos de investigação epidemiológica
Bibliografia Sugerida
 Pereira, MG. Métodos empregados em Epidemiologia. Capítulo 12. In: Pereira, MG (Org.).
Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2000, p. 269-288.
 Pereira, MG. Estrutura, vantagens e limitações dos principais métodos. Capítulo 13. In: Pereira, MG
(Org.). Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 2000, p. 289-306.
 Ainsworth, BE; Matthews, CE. Pesquisa epidemiológica em atividade física. Capítulo 17. In: Thomas,
JR; Nelson, JK; Silverman, SJ. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre: Artmed,
2007, p. 261-278.
2. Questões éticas em pesquisa
Bibliografia Sugerida
 West, M. Questões éticas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Capítulo 5. In: Thomas, JR; Nelson,
JK; Silverman, SJ. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 77-90.
 Lo, B. Abordando questões éticas. Capítulo 14. In: Hulley, SB; Cummings, SR; Brower, WS; Grady,
DG; Newman, TB. Delineando a pesquisa científica. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 243-257.
3. DESENVOLVIMENTO INFANTIL - Teorias do desenvolvimento da criança; Influências sobre
o desenvolvimento infantil (genéticas e ambientais); Exame físico e avaliação.
Bibliografia Sugerida
 Effgen, SK. Fisioterapia Pediátrica. Atendendo às necessidades das crianças. Ed. Guanabara Koogan.
2007, (Capítulo 2).
4. Estrutura e Função dos Sistemas de Comando e Controle da Motricidade
Bibliografia Sugerida
 Lent, R. Cem Bilhões de Neurônios. Conceitos Fundamentais de Neurociência. Editora: Atheneu,
2005, (Capítulo 12).
5. Músculos Respiratórios – Função dos músculos e mecânica respiratória, padrão ventilatório,
relação ventilação perfusão, avaliação dos músculos respiratórios.
Bibliografia Sugerida
 Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Repiratory muscle assessment. Eurn Respir Mon, 2005, 31,
57-71.
 Rocco, PRM, Zin, WA. Fisiologia respiratória aplicada. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,
Série Fisioterapia: Teoria e Prática. 2009, (capítulos 3, 7).
 Rodrigues-Machado, MG. Bases da Fisioterapia Respiratória. Rio de Janeiro: Editora: Guanabara
Koogan, 2007, (capítulos 1, 2, 9).
REFERÊNCIAS SUGERIDAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO




Hulley, SB.; Cummings, SR.; Browner, WS.; Grady, DG; Newman, TB. Delineando a Pesquisa
Clínica. Uma abordagem epidemiológica. Artmed: Porto Alegre, 3ª ed., 2008.
Jailson, BC; Duarte, MCMB; Rolland de Souza, AS. Manual do Pesquisador - IMIP, 2ª ed., 2007.
Lakatos, EM; Marconi, MA. Metodologia do Trabalho Científico – Procedimento Básico, pesquisa
bibliográfica, projetos e relatórios, publicações e trabalhos científicos. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
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(Anexo V)
LINHA DE PESQUISA: INSTRUMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
DESCRIÇÃO DE LINHA DE PESQUISA
Avaliação e intervenção fisioterapêutica no ciclo grávido puerperal e fisioterapia baseada em evidências
Avaliação e intervenção das disfunções dos músculos respiratórios
Aerossolterapia no tratamento das doenças respiratórias
Recursos instrumentais e manuais usados na fisioterapia respiratória
Intervenção Fisioterapêutica na Saúde da Mulher
Pós-cirurgia de mama, pré-natal, parto, puerpério e distúrbios funcionais dos órgãos pélvicos
Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas lesões de nervos periféricos, doenças cerebrovasculares, cefaléia e dor
Avaliação e Intervenção no complexo Toracoabdominal em pacientes cardiopatas
Reabilitação Cardiometabólica
Avaliação de biomarcadores específicos para exercício físico
Avaliação e intervenção fisioterapêutica nos distúrbios musculoesquelético relacionados a postura e a marcha na
criança e no adolescente
Determinação de padrões de mensuração de propriedades contráteis e elásticas do músculo esquelético em crianças e
adolescentes
Avaliação dos efeitos de intervenções fisioterapêuticas em patologias da infância, concernente aos aspectos do
desenvolvimento motor e postura
Estudo e aplicabilidade de Técnicas de estimulação cerebral não-invasiva na reabilitação de pacientes neurológicos
Estudo e Aplicabilidade da Realidade Virtual e aumentada na reabilitação de pacientes neurológicos
Instrumentação e Realidade Virtual aplicada na avaliação em fisioterapia
Aquisição e técnicas de processamento de sinais em Eletromiografia
Fisiologia e Fisioterapia na patologia pulmonar pediátrica
Avaliação e intervenção das disfunções dos músculos respiratórios
Avaliação de sintomas depressivos, envelhecimento e doenças respiratórias
Recursos Instrumentais e Manuais em Fisioterapia respiratória
Avaliação e intervenção das disfunções dos músculos respiratórios
Avaliação do padrão respiratório e efeito de exercícios em pacientes com diferentes disfunções respiratórias crônicas
ou neurológicas
LINHA DE PESQUISA: FISIOTERAPIA: DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO DE LINHA DE PESQUISA
Aptidão física e desempenho funcional de indivíduos saudáveis e com disfunções
Avaliação eletromiográfica da função neuromuscular em indivíduos saudáveis e com disfunções
Alterações da atividade locomotora em modelos experimentais de plasticidade fenotípica
Avaliação morfológica e metabólica do músculo em modelos experimentais
Desempenho físico-funcional e qualidade de vida relacionada ao sono e aos distúrbios do sono
Adaptações Cardiovasculares e Respiratórias ao Exercício Físico na Saúde e na Doença
Desempenho físico-funcional e qualidade de vida do idoso e sua relação com o sistema cardiorrespiratório
Desempenho físico-funcional e qualidade de vida de mulheres no ciclo gravídico-puerperal, mulheres portadoras de
distúrbios funcionais dos órgãos pélvicos e pós-cirurgia para retirada do câncer de mama
Desempenho físico-funcional e qualidade de vida após lesão nervosa periférica e nos portadores de doenças
cerebrovasculares, cefaleia e dor
Desempenho físico-funcional e qualidade de vida de crianças e adolescentes com distúrbios osteomioarticulares
Avaliação da performance motora em crianças e adolescentes hígidos e sujeitos a situações de risco
Avaliação das propriedades contráteis e elásticas do músculo esquelético em crianças e adolescentes hígidos e sujeitos
as situações de risco
Avaliação neurofisiológica e comportamental de pacientes neurológicos
Desempenho físico e funcional e qualidade de vida de idosos e de pacientes com doenças pulmonares relacionadas ao
sistema cardiorrespiratório
Avaliação de parâmetros morfofuncionais em modelos experimentais de Diabetes e alterações nutricionais associadas
ou não ao treino físico
Aplicação de Recursos terapêuticos na regeneração nervosa periférica
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