CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA
GEOINFORMAÇÃO
CURSO DE MESTRADO
SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO PARA DOCENTES
PERMANENTES E DOCENTES COLABORADORES
INSCRIÇÕES
I. As inscrições estarão abertas no período de 21 a 28 de abril de 2021;
II. Por causa da Pandemia do SARS-CoV-2 (Coronavírus), a inscrição será feita apenas de forma online,
com o envio dos documentos para o e-mail do programa.
E-mail: pgcgtg@gmail.com;
III. O pesquisador receberá uma mensagem via e-mail do PGCGTG confirmando o recebimento de sua
inscrição;
IV. 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 hipótese alguma
ou a qualquer título passando o período estipulado para a inscrição.
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
I. Preencher o formulário da Pró-reitoria de Pós-graduação (PROPG) da UFPE
a. Solicitamos o preenchimento de todas as questões do referido formulário e o envio deste documento
anexando no e-mail como requisito para inscrição neste processo. Obs. Atenção, neste formulário em
algumas perguntas não precisa ser digitado na célula a resposta, basta selecionar umas das opções ao
clicar na seta que aparece no canto superior direito da célula. Exemplo: Aposentado (selecionando a seta
aparece sim ou não).
II. Enviar o link do Currículo Lattes Atualizado (para o mês de abril de 2021);
a. O credenciamento/recredenciamento será baseado no currículo lattes atual (atenção, atualizar o
currículo lattes para que aparece a última atualização em abril de 2021) do pesquisador de acordo
com as normas e pontuações apresentadas no regimento do programa na SEÇÃO VI DO CORPO
DOCENTE, Art. 14º.
b. Para esse processo serão aceitos artigos aprovados em definitivo, desde que seja apresentado
documento comprobatório de que o trabalho será publicado (por ex. e-mail do (a) editor (a) da revista
confirmando a aprovação em definitivo).
c. Em relação ao item VI do Art. 14º referente(s) a projeto(s) de pesquisa(s), não é necessário anexar
no e-mail de inscrição, basta apenas constar as informações do(s) mesmo(s) no currículo lattes.
CRONOGRAMA
Etapas da seleção
Datas
Inscrição
21 a 28 de abril de 2021
Resultado
03/05/2021
I. O resultado será enviado por e-mail

Horário
Até as 23:59
A partir das 18h00

DISPOSIÇÕES GERAIS
I. Devido ao período de pandemia da COVID-19, toda a comunicação será pelo e-mail do programa:
pgcgtg@gmail.com;
II. A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento é composta pelos professores Dr. Rodrigo
Mikosz Gonçalves, Dra. Andrea Flávia Tenório Carneiro e Dra. Andrea de Seixas (conforme aprovada
em reunião do pleno na segunda Reunião Extraordinária do Programa no dia 09/04/2021). A comissão
irá utilizar os critérios de recredenciamento e credenciamento conforme o regimento aprovado na 1º
reunião extraordinária do colegiado do programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas e
Tecnologias da Geoinformação realizada em 10/03/2021, bem como decidirá os casos omissos.
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