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SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO DOUTORADO EM ENGENHARIA DE PESCA – TURMA 2015 

 

1- DAS VAGAS – DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal do Ceará comunica que estarão abertas, no período de 1o a 
14 de outubro de 2014, as inscrições para a seleção ao Doutorado em Engenharia de Pesca, 
em obediência à Resolução No 14/CEPE, de 16 de outubro de 2013, para o preenchimento de 
até 08 (oito) vagas distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: 

• Aquicultura; 

• Biotecnologia e Genética de Organismos Aquáticos; 

• Recursos Pesqueiros e Meio Ambiente; 

• Tecnologia e Microbiologia do Pescado. 

As vagas não preenchidas em uma determinada linha de pesquisa poderão ser redistribuídas 
para outra linha de pesquisa quando houver candidatos aprovados, mas não classificados, 
desde que haja aceitação de orientação pelos professores credenciados, listados no Anexo 1. 

O período letivo terá início em 19 de fevereiro de 2015, de acordo com o Calendário 
Universitário 2015 da Universidade Federal do Ceará. 

 

2- DAS INSCRIÇÕES 

Podem se inscrever Mestres em Engenharia de Pesca, Aquicultura, Biologia, Oceanografia, 
Agronomia, Veterinária, ou outras áreas consideradas afins. 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 1o a 14 de outubro de 2014, devendo o 
candidato obedecer obrigatoriamente aos seguintes procedimentos: 

1o Preencher o formulário eletrônico para o processo seletivo 2015, disponível no site 
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public (aba Processos Seletivos Stricto Sensu);  

2o Entregar presencialmente, por procuração simples ou pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos via SEDEX, em envelope lacrado, toda a documentação relacionada no item 2.1 
deste Edital. 

A entrega da documentação na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Pesca da Universidade Federal do Ceará poderá ser feita de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, no período de 1o a 14 de outubro de 2014, de 09h00min às 12h00min e de 14h30min às 
17h30min. Não é responsabilidade da Secretaria do Programa conferir o conteúdo do 
envelope entregue. 

O envio da documentação deverá ser feito através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, via SEDEX, com data de postagem até o dia 14 de outubro de 2014. Documentação 
com data de postagem posterior ao dia 14 de outubro de 2014 não será aceita.  

 

Endereço para entrega ou envio da documentação exigida: 
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Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Departamento de Engenharia de Pesca/CCA/UFC 

Av. Mister Hull, 2977 - Campus Universitário do Pici - Bloco 825 

CEP: 60.356-001 - Fortaleza – Ceará 

Contatos para esclarecimento de dúvidas: 

Telefone: (85) 3366-9727 ou (85) 3366-9728 

Endereço eletrônico: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

 

Só serão aceitos pedidos de inscrição que estiverem com a documentação completa, forem 
entregues/encaminhados dentro do período definido neste Edital e que, além disso, cumpram 
todas as exigências constantes neste Edital. Após a finalização do processo de inscrição não 
serão aceitos quaisquer outros documentos dos candidatos. 

A Comissão de Homologação das Inscrições será composta por três membros designados pela 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca e presidida pelo 
Coordenador do Programa. A relação nominal dos membros da Comissão de Homologação 
das Inscrições será divulgada no dia 20 de outubro de 2014. As informações relativas ao 
deferimento/indeferimento das inscrições serão divulgadas na homepage do Programa 
(http://pgengpesca.weebly.com/) e no Sigaa no dia 24 de outubro de 2014, além de enviadas 
via e-mail, sendo de inteira responsabilidade do candidato o cadastro de um e-mail válido no 
formulário eletrônico de inscrição deste processo seletivo. 

 

2.1- Documentação Necessária 

O deferimento do pedido de inscrição do candidato está condicionado à apresentação de 
todos os documentos impressos, enumerados abaixo: 

1. Comprovante de cadastro gerado/emitido pelo sistema SI3-Sigaa 
(http://www.si3.ufc.br/sigaa/public), PARA O PRESENTE PROCESSO SELETIVO; 

2. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Formulário próprio - Anexo 2); 
3. Cópia legível e sem rasuras de carteira de identidade com foto ou carteira de motorista 

com foto e CPF; 
4. Cópia legível e sem rasuras do diploma do curso de graduação ou declaração/certificado 

original da instituição de ensino que comprove a conclusão do curso de graduação ou 
ainda declaração que é estudante concludente de curso de graduação, devendo ter 
concluído todos os créditos de sua integralização curricular de modo que na primeira fase 
de matrícula da Pós-Graduação da UFC, via Sigaa, para o período letivo 2015.1, o candidato 
não esteja mais vinculado ao curso de graduação. Caso o candidato permaneça vinculado 
à graduação, sua aprovação será anulada, e a vaga preenchida pelo(s) candidato(s) 
aprovado(s), mas não classificado(s), de acordo com o disposto sobre vagas não 
preenchidas no início deste Edital;  

5. Cópia legível e sem rasuras do diploma do curso de mestrado em Engenharia de Pesca ou 
em área afim ou declaração/certificado original da instituição de ensino que comprove a 
conclusão do curso de mestrado ou ainda declaração que é estudante concludente de 
curso de mestrado, devendo efetuar a defesa de sua dissertação de modo que na primeira 
fase de matrícula da Pós-Graduação da UFC, via Sigaa, para o período letivo 2015.1, o 
candidato não esteja mais vinculado ao curso de mestrado. Se isto não acontecer, sua 
aprovação será anulada, e a vaga preenchida pelo(s) candidato(s) aprovado(s), mas não 

mailto:engpesca@ufc.br
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classificado(s), de acordo com o disposto sobre vagas não preenchidas no início deste 
Edital;  

6. Cópia legível e sem rasuras do Histórico Escolar do Curso de Graduação atualizado; 
7. Cópia legível e sem rasuras do Histórico Escolar do Curso de Mestrado atualizado; 
8. Planilha de contagem, legível e sem rasuras, devidamente preenchida de acordo com os 

títulos avaliados (formação acadêmica, atividades acadêmicas, formação complementar, 
atuação profissional e produção científica), e acompanhada de cópias comprobatórias 
legíveis e sem rasuras desses títulos (Formulário próprio - Anexo 3). 

 

Informações essenciais sobre o Anexo 3 para os candidatos ao Mestrado Acadêmico: 

1. Os critérios para pontuação se encontram na planilha de contagem dos títulos (Anexo 3) 
e SOMENTE SERÃO PONTUADOS ITENS QUE CONSTEM NA REFERIDA PLANILHA, com 
atenção aos períodos de vigência estipulados. 

2. Não inserir cópia de currículo no modelo Lattes do CNPq ou qualquer outro documento 
que não conste na planilha de contagem dos títulos (Anexo 3). 

3. Todos os itens listados na planilha de contagem dos títulos (Anexo 3) devem ser 
devidamente comprovados pelo candidato. Itens sem comprovação ou com documentos 
duplicados, rasurados, apagados e/ou ilegíveis não serão computados. 

4. Todas as cópias referentes à documentação exigida devem ser legíveis e sem rasuras. 
5. Os comprovantes de cada item devem ser apresentados na mesma sequência em que 

estão listados na planilha de contagem dos títulos (Anexo 3). 
6. Cada item que possua comprovação deverá conter a indicação do(s) número(s) da(s) 

página(s) onde se encontra(m) o(s) respectivos) comprovante(s). Os números das páginas 
podem ser escritos à mão ou adicionados com auxílio de etiquetas colantes. 

 

3- DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, designada pela 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca e será composta por, 
no mínimo, três professores permanentes e dois suplentes, sob a presidência do Coordenador 
do Programa. A relação nominal dos membros da Comissão de Seleção será divulgada no dia 
03 de novembro de 2014 na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Pesca, e nos endereços eletrônicos: <http://www.si3.ufc.br/sigaa/public> e 
<http://pgengpesca.weebly.com/>. 

Antes do início do processo seletivo, os membros da Comissão de Seleção declararão 
inexistência de impedimento ou suspeição, nos termos da legislação vigente, em relação aos 
candidatos participantes do processo seletivo. 

O processo de seleção dos candidatos que tiverem suas inscrições homologadas 
compreenderá duas etapas: 

3.1- Primeira Etapa - Prova de Conhecimentos (eliminatória – nota 0 a 10,0) 

• A prova de conhecimentos constará de questões objetivas de múltipla escolha, conforme o 
referencial bibliográfico indicado no item 7 deste Edital. 

• A prova de conhecimentos terá peso 2. 

• Os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos de carteira de identidade com 
foto ou equivalente e caneta esferográfica azul ou preta. 

http://www.si3.ufc.br/sigaa/public
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• A prova de conhecimentos deverá ser identificada por meio do número do comprovante de 
cadastro gerado/emitido pelo sistema SI3-Sigaa, impondo-se a desclassificação do candidato 
que assinar ou inserir marca ou sinal que permita sua identificação pelos membros da 
Comissão de Seleção. 

• Não será permitido ao candidato consultar o número do comprovante de cadastro 
gerado/emitido pelo sistema SI3-Sigaa após o início da prova de conhecimentos. 

• A prova de conhecimentos terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

• Local, data e horário: Departamento de Engenharia de Pesca, Bloco 825, no dia 10 de 
novembro de 2014 de 14h00min às 18h00min. 

• O candidato deverá obter nota mínima de 6,0 (seis), no intervalo de 0 a 10,0 para aprovação 
nesta etapa. 

• O resultado da prova de conhecimentos será divulgado no dia 12 de novembro de 2014 às 
15h00min. 

• O prazo para interposição de recurso em razão de legalidade e de mérito deverá ser 
apresentado por escrito (Anexo 4) e entregue na Coordenação do Programa em até 2 (dois) 
dias úteis. 

• O resultado do recurso interposto será divulgado em 2 (dois) dias úteis. 

 

3.2- Segunda Etapa – Análise dos históricos escolares dos cursos de Graduação e Mestrado e 
da Planilha de contagem dos títulos (apenas dos candidatos aprovados na primeira etapa e 
sem a participação deles) (classificatória – nota 0 a 10,0) 

Local e data: Departamento de Engenharia de Pesca, Bloco 825, de 17 a 21 de novembro de 
2014. 

 

3.2.1- Análise dos Históricos Escolares 

• A avaliação dos históricos escolares de graduação e de mestrado levará em consideração o 
Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) utilizado na Universidade Federal do Ceará e média 
geral, respectivamente, ou qualquer outro índice institucional equivalente utilizado em outras 
Universidades.  

• Nos históricos escolares em que sejam emitidos conceitos, estes serão convertidos em 
valores numéricos considerando a média da classe do conceito de acordo com a instituição de 
ensino que emitiu o documento. 

• Para estipulação da nota dos históricos escolares poderão ser utilizadas até duas casas 
decimais. 

 

3.2.2- Planilha de contagem dos títulos 

• A pontuação compreenderá os títulos constantes na planilha de contagem dos títulos 
(Anexo 3). 

• A avaliação da pontuação do candidato não levará em consideração comparações entre 
currículos disponíveis no sistema Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).  

• Com relação ao tempo de permanência nos cursos de graduação, à duração do curso de 
graduação será atribuído um acréscimo de cinco (5) pontos ou retirada de cinco (5) pontos, 
na pontuação final, para cada semestre a menos ou a mais no tempo normal do curso, 
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respectivamente. Não haverá penalização em casos de estudantes que tenham excedido o 
tempo normal de curso devido a período fora da instituição/exterior (Programa Ciência sem 
Fronteiras ou similar), desde que o estudante apresente documento de comprovação. O 
tempo normal de curso de graduação será aquele especificado no projeto político pedagógico 
do curso oferecido na Instituição de origem do candidato. 

• Com relação ao tempo de permanência no curso de mestrado, à duração do curso será 
atribuído um acréscimo de cinco (5) pontos ou retirada de cinco (5) pontos, na pontuação 
final, para cada mês a menos ou a mais no tempo normal do curso (24 meses). A ata de defesa 
da dissertação de mestrado deverá ser anexada como documento comprobatório. 

• O máximo de pontos que o candidato poderá atingir na contagem dos títulos será de 500 
pontos, que equivalerão a nota 10,0 (dez). 

• Para estipulação da nota da Planilha de contagem dos títulos poderão ser utilizadas até duas 
casas decimais. 

• A nota da Segunda Etapa corresponderá à média aritmética simples, considerando a Análise 
dos históricos escolares e a da Planilha de contagem dos títulos (Anexo 3) e terá peso 1 no 
cálculo da nota final. 

• Os resultados da Análise dos históricos escolares e a da Planilha de contagem dos títulos 
serão divulgados no dia 26 de novembro de 2014 às 18h00min. 

• O prazo para interposição de recurso em razão de legalidade e de mérito deverá ser 
apresentado por escrito (Anexo 4) e entregue na Secretaria do Programa em até 2 (dois) dias 
úteis. 

• Os resultados dos pedidos de recurso serão divulgados em 2 (dois) dias úteis. 

 

4- DO ATENDIMENTO ESPECIAL 

4.1- O candidato com deficiência, com comprovada necessidade de atendimento especial, de 
acordo com a Lei No 7.853/1989 e o Artigo 27, Incisos I e II do Decreto No 3.298/1999, poderá 
solicitar condição especial para a realização das provas. Para tanto, deverá: 

a) no ato da inscrição, indicar a condição de solicitante de atendimento especial, enviar os 
dados e imprimir o requerimento de atendimento especial.  

b) anexar, obrigatoriamente, ao requerimento de atendimento especial, laudo médico, 
legível, original ou cópia, atestando a espécie e o grau, ou nível, da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), e com 
especificação de suas necessidades quanto ao atendimento especial. No citado laudo, deverá 
constar o nome e CPF do candidato, o nome e o CRM do médico que forneceu o laudo e o 
telefone para contato com o profissional. Poderão ser solicitados: (b.1) no caso de deficiência 
visual: Dosvox, prova ampliada (fonte 18), prova em Braille, ledor; (b.2) no caso de deficiência 
auditiva plena: intérprete em Libras; (b.3) no caso de deficiência física que impossibilite o 
preenchimento da Folha-Resposta: transcritor; e (b.4) no caso de dificuldade acentuada de 
locomoção: espaço adequado. 

c) protocolar o requerimento, juntamente com o laudo médico, presencialmente na 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca da Universidade 
Federal do Ceará, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no período de 1o a 14 de outubro 
de 2014, de 09h00min às 12h00min e de 14h30min às 17h30min, ou encaminhadas através 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos via SEDEX para o endereço abaixo: 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 
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Departamento de Engenharia de Pesca/CCA/UFC 

Av. Mister Hull, 2977 - Campus Universitário do Pici - Bloco 825 

CEP: 60.356-001 - Fortaleza – Ceará 

Contatos para esclarecimento de dúvidas: 

Telefone: (85) 3366-9727 ou (85) 3366-9728 

Endereço eletrônico: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

O prazo final de recebimento ou postagem através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos via SEDEX é 14 de outubro de 2014. Requerimento com data de postagem posterior 
ao dia 14 de outubro de 2014 não será aceito. 

4.2- O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial e não entregar o 
laudo médico ou não cumprir os procedimentos, os prazos e os horários estabelecidos no 
subitem 3.1, ficará impossibilitado de realizar as provas em condições especiais e não terá 
direito a ampliação de tempo. 

4.3- De acordo com a Lei No 7.853/1989, o tempo de realização das provas será acrescido de 
uma hora para as pessoas com deficiência que tenham solicitado o tratamento especial 
previsto nas alíneas ‘b.1’, ‘b.2’ e ‘b.3’ do subitem 3.1. 

4.4- Os candidatos solicitantes de intérprete de Libras serão atendidos de acordo com a Lei No 
10.436, de 24/04/2002, Art. 4o, parágrafo único que dispõe: “a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa”. Portanto, o 
intérprete exercerá as atribuições de fiscal restringindo sua função a transmitir em Libras as 
orientações, comandos e informações a que os demais candidatos ouvintes têm acesso. 

4.5- O atendimento às condições solicitadas no requerimento de atendimento especial ficará 
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

4.6- Os candidatos que se enquadrarem nos casos de emergência, desde que hospitalizados, 
ou de lactantes que queiram solicitar tratamento especial, deverão preencher protocolo, na 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca, até 48 horas antes da 
realização das provas.  

Em nenhuma hipótese a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Pesca atenderá solicitação de atendimento especial em residência. 

 

5- DO RESULTADO FINAL 

A nota final dos candidatos será a média aritmética ponderada das notas obtidas nas duas 
etapas, em uma casa decimal, sendo considerados aprovados aqueles que atingirem média 
igual ou superior a 6,0 (seis).  

A nota final dos candidatos será calculada pela fórmula abaixo: 

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 2) + (𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 × 1) 

3
 

O resultado final do processo seletivo do Curso de Doutorado – Turma 2015 será divulgado no 
dia 05 de dezembro de 2014 e posteriormente homologado em reunião do Colegiado do 
Programa. 

A divulgação do resultado final será feita por ordem decrescente das notas finais apuradas, 
por linhas de pesquisa, com a indicação de resultado da seguinte forma: “aprovados e 
classificados” ou “aprovados, mas não classificados” ou “reprovados”. 

mailto:engpesca@ufc.br
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As vagas serão preenchidas por ordem de classificação dos candidatos respeitando o limite de 
vagas ofertadas neste Edital. O número final de aprovados poderá ser inferior ao número de 
vagas estabelecido neste Edital. 

Para fins de desempate, prevalecerá, sucessivamente: (1) a maior nota da prova de 
conhecimentos; (2) a maior nota obtida nos Históricos Escolares; e (3) a maior nota obtida na 
Planilha de contagem dos títulos. 

 

6- DAS DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca não assegura a 
concessão de bolsa de estudos aos candidatos selecionados. Tal concessão dependerá do 
número de cotas disponíveis (concedidas pela CAPES, CNPq ou FUNCAP) e será subordinada 
ao desempenho do candidato no processo seletivo e de sua disponibilidade para se dedicar 
integralmente ao Curso. Não caberá recurso de candidato selecionado exigindo bolsa de 
estudo. 

A declaração/certificado original da instituição de ensino, que comprove a conclusão do Curso 
de Mestrado da instituição de ensino deverá ser substituída pelo diploma ou certificado de 
conclusão até o final do primeiro ano letivo. 

Os candidatos aprovados deverão apresentar até o final do quarto semestre letivo, 
impreterivelmente, os comprovantes de aprovação em exames ou certificados de proficiência 
de língua estrangeira (dois idiomas – inglês + outro), expedidos por uma instituição oficial 
pública. 

A devolução dos documentos dos candidatos reprovados, aprovados, mas não classificados e 
aos com inscrições não homologadas, será feita no prazo de até 30 (trinta) dias após o tempo 
determinado para o recurso contra o resultado final da seleção. Após esse prazo, os 
documentos não procurados serão destruídos. 

Os casos omissos no presente Edital serão julgados pela Coordenação do Programa, ouvida a 
Comissão de Seleção. 
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8- CALENDÁRIO 

Período de Inscrição: 1o a 14 de outubro de 2014 

Divulgação da Comissão de Homologação das Inscrições: 20 de outubro de 2014 

Homologação das Inscrições: 24 de outubro de 2014 

Prazo para interposição de recurso: 28 e 29 de outubro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Horário: 09h00min às 12h00min e 14h30min às 17h30min 

Resposta de recurso interposto: 31 de outubro de 2014 

Divulgação da Comissão de Seleção: 03 de novembro de 2014 

Prazo para interposição de recurso: 04 e 05 de novembro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Horário: 09h00min às 12h00min e 14h30min às 17h30min 

Resposta de recurso interposto: 07 de novembro de 2014 

Prova de Conhecimentos 

Data: 10 de novembro de 2014 

Local: Sala de Aula do Departamento de Engenharia de Pesca da UFC – Bloco 825 

Horário: 14h00min às 18h00min 

Divulgação do resultado: 12 de novembro de 2014 às 15h00min 

Prazo para interposição de recurso: 13 e 14 de novembro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Horário: 09h00min às 12h00min e 14h30min às 17h30min 

Resposta de recurso interposto: 18 de novembro de 2014 às 18h00min 

Análise dos Históricos escolares e Planilha de contagem dos títulos (sem a participação dos 
candidatos) 

Data: 17 a 21 de novembro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Divulgação do resultado: 26 de novembro de 2014 às 18h00min 

Prazo para interposição de recurso: 27 e 28 de novembro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 

Horário: 09h00min às 12h00min e 14h30min às 17h30min 

Resposta de recurso interposto: 02 de dezembro de 2014 às 18h00min 

Divulgação do Resultado Final 

Data: 05 de dezembro de 2014 

Prazo para interposição de recurso: 08 e 09 de dezembro de 2014 

Local: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 
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Horário: 09h00min às 12h00min e 14h30min às 17h30min 

Resposta de recurso interposto: 11 de dezembro de 2014 às 18h00min 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca da Universidade 
Federal do Ceará, em Fortaleza, 30 de setembro de 2014. 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Silvana Saker Sampaio 

Coordenadora  
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ANEXO 1 - PROFESSORES ORIENTADORES 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 
BLOCO 827, CEP 60.356-001 - FORTALEZA – CEARÁ 
TELEFONE: (85)3366-9727 FAX: (85)3366-9420 
E-MAIL: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

 

 
Alexandre Holanda Sampaio, Ph.D. em Biomedical Sciences. University of Portsmouth, Inglaterra. Área de 
atuação: Biotecnologia (Lectinas) de Algas e Invertebrados Marinhos. alexholandasampaio@gmail.com 
 
Bartolomeu Warlene Silva e Souza, D.Sc. em Engenharia Química e Biológica. Universidade do Minho, Portugal. 
Área de atuação: Tecnologia do Pescado. souzabw@gmail.com 
 
Caroline Vieira Feitosa, D.Sc. em Oceanografia. Universidade Federal de Pernambuco. Área de atuação: Biologia 
populacional e Ecologia. carol_feitosa@hotmail.com 
 
Celso Shiniti Nagano, D.Sc. em Bioquímica e Biologia Molecular. Universitat de Valencia, Espanha. Área de 
atuação: Biotecnologia Estrutural. naganocs@ufc.br 
 
Francisco Hiran Farias da Costa, D.Sc. em Bioquímica e Biologia Molecular. Universidade Federal do Ceará, Brasil. 
Área de atuação: Aquicultura. hiran1968@hotmail.com 
 
Helena Matthews-Cascon, Ph.D. em Zoology. University of New Hampshire, Estados Unidos. Área de atuação: 
Biologia de Moluscos. hmc@ufc.br  
 
Kyria Santiago do Nascimento, D.Sc. em Bioquímica e Biologia Molecular. Universidade Federal do Ceará, Brasil. 
Área de atuação: Genômica e Proteômica de Organismos Aquáticos. kyriasantiago@gmail.com  
 
Luis Parente Maia, D.Sc. em Ciencias del Mar. Universidad de Barcelona, Espanha. Área de atuação: Geologia e 
Sedimentologia Marinha. parente@ufc.br 
 
Manuel Antônio de Andrade Furtado Neto, Ph.D. em Biologia. Memorial University of Newfoundland, Canadá. 
Área de atuação: Biologia Pesqueira e Genética Molecular de Organismos Aquáticos. mfurtado@ufc.br 
 
Maria Elisabeth de Araújo, D.Sc. em Genética. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Área de atuação: 
Ictiologia Marinha Tropical. elisabeth.araujo@ufpe.br 
 
Oscarina Viana de Sousa, D.Sc. em Microbiologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Área de atuação: 
Diversidade Microbiana de Ambientes Aquáticos e do Pescado. oscarinasousa@yahoo.com.br 
 
Regine Helena Silva dos Fernandes Vieira, D.Sc. em Ciências Biológicas (Microbiologia). Universidade de São 
Paulo, Brasil. Área de atuação: Microbiologia. regine@ufc.br 
 
Silvana Saker-Sampaio, Ph.D. em Biomedical Sciences. University of Portsmouth, Inglaterra. Área de atuação: 
Compostos Antioxidantes, Carotenóides e Tocoferóis de Algas Marinhas. sakersil@gmail.com 
 
Wladimir Ronald Lobo Farias, D.Sc. em Bioquímica. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Área de 
atuação: Biotecnologia de Organismos Aquáticos. Aquicultura Integrada. wladimir@ufc.br 
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ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 
BLOCO 827, CEP 60.356-001 - FORTALEZA – CEARÁ 
TELEFONE: (85)3366-9727 FAX: (85)3366-9420 
E-MAIL: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

 
CURSO PRETENDIDO:            MESTRADO           DOUTORADO 

NOME: 
 

CPF: 

DATA DO NASCIMENTO: NO DA IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR / UF: DATA DA EMISSÃO: 
 

ESTADO CIVIL: 
 

NOME DO CÔNJUGE: NO DE DEPENDENTES 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
 

BAIRRO: CEP: CIDADE: ESTADO: TELEFONE: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
     SIM                 NÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO / ÓRGÃO / EMPRESA: 
 

ENDEREÇO DO LOCAL DE TRABALHO: 
 

TEL: 
FAX: 

 

MARQUE APENAS UMA DAS OPÇÕES ABAIXO REFERENTE A SUA ESCOLHA: 

LINHA DE PESQUISA VAGAS DISPONÍVEIS 

(    ) Aquicultura 
Até 4 vagas para o Mestrado 
Até 2 vagas para o Doutorado 

(    ) Biotecnologia e Genética de Organismos Aquáticos 
Até 4 vagas para o Mestrado 
Até 2 vagas para o Doutorado 

(    ) Recursos Pesqueiros e Meio Ambiente 
Até 2 vagas para o Mestrado 
Até 2 vagas para o Doutorado 

(    ) Tecnologia e Microbiologia do Pescado 
Até 2 vagas para o Mestrado 
Até 2 vagas para o Doutorado 

 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA (GRADUAÇÃO, MESTRADO) 

CURSO: INSTITUIÇÃO: 
MÊS/ANO DE 

INÍCIO 
MÊS/ANO DE 
CONCLUSÃO 

    

    

 
 Declaro que as informações constantes neste formulário, bem como a documentação em anexo, 
encaminhadas à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca expressam a verdade. 
 
 
Local: ________________________    Data: ___ / ___ / ____ 
 
Assinatura: ________________________________________ 
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ANEXO 3 – PLANILHA DE CONTAGEM DOS TÍTULOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 
BLOCO 827, CEP 60.356-001 - FORTALEZA – CEARÁ 
TELEFONE: (85)3366-9727 FAX: (85)3366-9420 
E-MAIL: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

 

CURSO PRETENDIDO:            MESTRADO           DOUTORADO 

NOME: 
 

 

 Títulos Pontuação 

Pontuação 
máxima 

alcançável 
no item 

Localização dos 
comprovantes 

na 
documentação 

(n° da pág.) 

Quantidade 
apresentada 
de cada item 

Pontuação 
estimada pelo 

candidato 

Pontuação 
obtida pelo 
candidato 
(reservado 
à comissão) 

1. Formação Acadêmica       

1.1 

Programa Ciência sem 
Fronteiras durante a 

Graduação (por 
semestre que 

permaneceu fora do 
País). 

5 por 
semestre 

20 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

semestres 
fora do País 

5 x n° de 
semestres 

(Reservado 
à comissão) 

1.2 
Semestres a menos no 
tempo normal do curso 

de Graduação. 

5 por 
semestre 

20 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

semestres a 
menos 

5 x n° de 
semestres 

(Reservado 
à comissão) 

1.3 
Semestres a mais no 

tempo normal do curso 
de Graduação. 

-5 por 
semestre 

-20 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

semestres a 
mais 

-5 x n° de 
semestres 

(Reservado 
à comissão) 

1.4 

Meses a menos no 
tempo normal do curso 

de mestrado (24 
meses). 

5 por mês 40 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de meses 

a menos 

5 x n° de 
meses 

(Reservado 
à comissão) 

1.5 
Meses a mais no tempo 

normal do curso de 
mestrado (24 meses). 

-5 por mês -40 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de meses 

a mais 

-5 x n° de 
meses 

(Reservado 
à comissão) 

2. 
Atividades Acadêmicas 

(Nos últimos 5 anos) 
      

2.1 
Trabalho de Conclusão 
de Curso de Graduação 

20/monog
rafia 

20 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de TCC 

20 x n° de TCC 
(Reservado 
à comissão) 
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 Títulos Pontuação 

Pontuação 
máxima 

alcançável 
no item 

Localização dos 
comprovantes 

na 
documentação 

(n° da pág.) 

Quantidade 
apresentada 
de cada item 

Pontuação 
estimada pelo 

candidato 

Pontuação 
obtida pelo 
candidato 
(reservado 
à comissão) 

2.2 

Estágios realizados 
durante a Graduação 
(com duração mínima 
de 40 h/estágio). NÃO 

incluir as horas de 
Estágio Supervisionado 

do TCC. 

0,1/h 20 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de horas 

em estágio(s) 

0,1 x n° de 
horas em 
estágio(s) 

(Reservado 
à comissão) 

2.3 

Atuação como bolsista 
de iniciação científica 
ou do PET (por 
semestre). Períodos que 
coincidam com a 
realização de estágios 
(item 2.2). NÃO serão 
computados. Anexar 
declaração da PR-PPG 
e/ou do tutor do PET.  

2/sem 16 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

semestres 
que atuou 

como 
bolsista 

2 x n° de 
semestres 
que atuou 

como bolsista 

(Reservado 
à comissão)  

2.4 
Atuação como monitor 
(por semestre). Anexar 
declaração da PR-Grad. 

2/sem 16 Pontos  

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

semestres 
que atuou 

como 
monitor  

2 x n° de 
semestres 
que atuou 

como monitor 
(Reservado 
à comissão)  

2.5 

Atuação como bolsista 
de extensão (por mês). 
Anexar declaração da 

PR-Ext. 

0,2/mês 10 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de meses 
que atuou 

como 
bolsista 

0,2 x n° de 
mês que 

atuou como 
bolsista 

(Reservado 
à comissão) 

2.6 

Orientação de Trabalho 
de Conclusão de Curso 

de Graduação ou de 
Especialização 

(Concluídas). NÃO serão 
computadas aquelas em 

andamento. 

2/orient 10 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

orientações 
concluídas 

2 x n° de 
orientações 
concluídas 

(Reservado 
à comissão) 

2.7 
Participação em banca 

de monografia (por 
banca). 

1/banca 5 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

participações 
em bancas 

1 x n° de 
participações 

em bancas 

(Reservado 
à comissão) 

2.8 

Palestra proferida em 
evento científico 
nacional. NÃO incluir 
apresentações de 
trabalho em 
Congressos, Simpósios 
etc.  

2/palestra 4 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes   

Indicar aqui o 
n° de 

palestras 
proferidas  

2 x n° de 
palestras  

(Reservado 
à comissão)  

2.9 
Instrutor de curso, com 

certificado. 
0,2/h  3 Pontos  

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes   

Indicar aqui o 
n° de horas 
em curso(s) 

ministrado(s)  

0,2 x n° de 
horas em 
curso(s) 

(Reservado 
à comissão)  
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 Títulos Pontuação 

Pontuação 
máxima 

alcançável 
no item 

Localização dos 
comprovantes 

na 
documentação 

(n° da pág.) 

Quantidade 
apresentada 
de cada item 

Pontuação 
estimada pelo 

candidato 

Pontuação 
obtida pelo 
candidato 
(reservado 
à comissão) 

3.  
Formação 

Complementar (Nos 
últimos 5 anos) 

      

3.1 
Especialização (Duração 
mínima de 360 h/ aula). 

5/curso 10 Pontos  

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes   

Indicar aqui o 
n° de cursos 
realizados  

5 x n° de 
cursos  

(Reservado 
à comissão)  

3.2 
Curso de curta duração 
(Duração mínima de 40 

h/curso). 
0,05/h 3 Pontos  

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes   

Indicar aqui o 
n° de horas 
em curso(s)  

0,05 x n° de 
horas em 
curso(s)  

(Reservado 
à comissão)  

4. 
Atuação Profissional 
(Nos últimos 5 anos) 

      

4.1 

Docência no Ensino 
Superior (por hora/aula 

ministrada). O 
comprovante deve 

indicar o número de 
horas/aula. 

0,1/h.aula 8 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

horas/aula 
ministradas 

0,1 x n° de 
horas/aula 
ministradas 

(Reservado 
à comissão) 

4.2 

Docência no Ensino 
Médio (por hora/aula 

ministrada). O 
comprovante deve 

indicar o número de 
horas/aula. 

0,05/h.aul
a 

6 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

horas/aula 
ministradas 

0,05 x n° de 
horas/aula 
ministradas 

(Reservado 
à comissão) 

4.3 

Atuação em empresas 
(com vínculo 
empregatício 
comprovado) 

0,3/mês 8 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de 

horas/aula 
ministradas 

0,3 x n° de 
horas/aula 
ministradas 

(Reservado 
à comissão) 

4.4 
Bolsista de pesquisa 

como GRADUADO (por 
mês) 

0,2/mês 15 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de meses 
que atuou 

como 
bolsista 

0,2 x n° de 
meses como 

bolsista 

(Reservado 
à comissão) 

4.5 
Bolsista de pesquisa 
como MESTRE (por 

mês) 
0,3/mês 15 Pontos 

Indicar aqui as 
páginas onde 

estão 
localizados os 
comprovantes 

Indicar aqui o 
n° de meses 
que atuou 

como 
bolsista 

0,3 x n° de 
meses como 

bolsista 

(Reservado 
à comissão) 

5. 
Artigos científicos em 

periódicos com QUALIS 
(Nos últimos 5 anos) 

      

5.1 Artigo Qualis A1 40/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

40 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 
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 Títulos Pontuação 

Pontuação 
máxima 

alcançável 
no item 

Localização dos 
comprovantes 

na 
documentação 

(n° da pág.) 

Quantidade 
apresentada 
de cada item 

Pontuação 
estimada pelo 

candidato 

Pontuação 
obtida pelo 
candidato 
(reservado 
à comissão) 

5.2 Artigo Qualis A2 34/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

34 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.3 Artigo Qualis B1 28/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

28 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.4 Artigo Qualis B2 22/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

22 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.5 Artigo Qualis B3 16/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

16 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.6 Artigo Qualis B4 10/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

10 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.7 Artigo Qualis B5 4/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

4 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.8 Artigo Qualis C 2/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

2 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

5.9 Artigo sem Qualis 2/art.  
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de artigos 
apresentado

s 

2 pontos x n° 
de artigos 

(Reservado 
à comissão) 

6. 
Livros e capítulos de 

livros publicados (Nos 
últimos 5 anos) 

      

6.1 
Livro (com ISBN ou ISSN 

e 51 páginas ou mais) 
10/liv. 20 Pontos 

N° das páginas 
dos 

comprovantes 

N° de livros 
publicados 

10 pontos x 
n° de livros 

(Reservado 
à comissão) 

6.2 
Capítulo de livro (com 

ISBN ou ISSN) 
7/cap. 14 Pontos 

N° das páginas 
dos 

comprovantes 

N° de 
capítulos 

publicados 

7 pontos x n° 
de capítulos 

(Reservado 
à comissão) 

7. 
Publicação em eventos 

(Nos últimos 5 anos) 
      

7.1 
Trabalho Completo em 

evento internacional 
4/trab. 20 Pontos 

N° das páginas 
dos 

comprovantes 

N° de 
trabalhos 

apresentado
s 

4 pontos x n° 
de trabalhos 

(Reservado 
à comissão) 

7.2 
Resumo Expandido ou 

Resumo em evento 
internacional 

2/res. 10 Pontos 
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de 
resumos 

apresentado
s 

2 pontos x n° 
de resumos 

(Reservado 
à comissão) 

7.3 
Trabalho Completo em 

evento nacional 
2/trab. 10 Pontos 

N° das páginas 
dos 

comprovantes 

N° de 
trabalhos 

apresentado
s 

2 pontos x n° 
de trabalhos 

(Reservado 
à comissão) 

7.4 
Resumo Expandido ou 

Resumo em evento 
nacional 

1/res. 5 Pontos 
N° das páginas 

dos 
comprovantes 

N° de 
resumos 

apresentado
s 

1 ponto x n° 
de resumos 

(Reservado 
à comissão) 
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PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA PELO 

CANDIDATO:  

Indicar aqui a soma total das 

pontuações obtidas  

(Reservado à 

comissão)  

 

Candidatos ao mestrado:  

1) Já frequentou curso de pós-graduação em nível de mestrado?      Sim (    )      Não (    ) 

Em que período(s)?______________________________________________________  

2) Se respondeu sim na questão 1, recebeu bolsa de estudo?     Sim (    )      Não (    ) 

Em que período(s)?______________________________________________________   

 

Candidatos ao doutorado:  

1) Já frequentou curso de pós-graduação em nível de doutorado?    Sim (    )      Não (    ) 

Em que período(s)?______________________________________________________  

2) Se respondeu sim na questão 1, recebeu bolsa de estudo?     Sim (    )      Não (    ) 

Em que período(s)?______________________________________________________   

 

Ao assinar, declaro estar ciente de todo o conteúdo do presente Edital e que todas as 

informações apresentadas são verdadeiras. 

 

 

 

 Local  Data  Nome do Candidato  

 

 

 

         Assinatura do Candidato 

(OBRIGATÓRIO)  
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ANEXO 4 - RECURSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 
BLOCO 827, CEP 60.356-001 - FORTALEZA – CEARÁ 
TELEFONE: (85)3366-9727 FAX: (85)3366-9420 
E-MAIL: engpesca@ufc.br / pgengpescaufc@gmail.com 

 

CURSO PRETENDIDO:            MESTRADO           DOUTORADO 

CANDIDATO: 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Local: _______________________ Data: ___ /____ /_____ 

Assinatura:________________________________________ 

 


