
 

UFPE 
______________________________________________ 

Número de vagas: 25  

Ações afirmativas:  

Das 25 (vinte e cinco) vagas ofertadas, 06 (seis) delas serão destinadas a ações afirmativas. 

Serão 05 (cinco) vagas para pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, 

trans (transexuais, transgêneros e travestis); e 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência. A 

vaga para pessoas com deficiência será transferida para as outras ações afirmativas caso não 

haja candidato nesta categoria. 

Os candidatos para ações afirmativas devem preencher a autodeclaração (Anexo I). Caso sejam 

aprovados, deverão comprovar suas condições dentro das ações afirmativas, de acordo com o 

artigo 2º da Resolução nº 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. 

Os candidatos que se inscreverem nas ações afirmativas concorrerão concomitantemente na 

ampla concorrência. Caso um candidato às vagas nas ações afirmativas se classifique na ampla 

concorrência, sua vaga nas ações afirmativas ficará disponível para o próximo classificado nesta 

categoria de vagas. 

Todas as normas para ações afirmativas no PROFBIO seguirão a Resolução nº 17/2021   - 

CEPE/UFPE. 

https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/Res+17.2021+CEPE+-+Acoes+Afirmativas+-

+com+anexo.pdf/ 

Dia da aula presencial: Sexta-feira 

Proficiência de idioma:  

Língua estrangeira obrigatória, de acordo com o Regimento Geral do  PROFBIO (a 

proficiência deve ser comprovada no prazo máximo de 01 (um) ano, contado do início do 

curso).  

Documentos necessários para Registro Acadêmico:  

a) documento de identidade;   

https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/Res+17.2021+CEPE+-+Acoes+Afirmativas+-+com+anexo.pdf/
https://www.ufpe.br/documents/38974/791613/Res+17.2021+CEPE+-+Acoes+Afirmativas+-+com+anexo.pdf/


 

b) originais do diploma de graduação devidamente registrado no Ministério da Educação;  c) 

comprovante de efetivo exercício de docência em Biologia, no Ensino Médio na Rede Pública 

de  Ensino do país, como servidor do quadro permanente e/ou como contratado; d) 

comprovante(s) do(s) tempo(s) de serviço como professor no serviço público;  e) outros 

documentos exigidos pela Instituição Associada:  

I. comprovação de serviço militar ou reservista para candidatos brasileiros do sexo 

masculino;  II. título de eleitor e comprovante de votação na última eleição para 

candidatos brasileiros;  III. comprovante de exercício no Ensino de Biologia.  

 

  



 

Anexo I  

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES  

AFIRMATIVAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – UNIVERSIDADE  

FEDERAL DE PERNAMBUCO  

Eu,________________________________________________________________________ 

___, CPF no______________________, portador(a) do RG no
 __________________, declaro, 

para os devidos fins, atender ao Edital no___________________, do Programa de Pós-

graduação em  ___________________________________________________ da 

Universidade Federal de  Pernambuco, no que se refere à reserva de vagas para 

candidatos(as) __________________________________________________. Estou ciente 

de que, se for  detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidade legais, 

inclusive àquela  descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no18 de 

11 de outubro de  2012, em seu artigo 9o, que dispõe sobre implementação das reservas de 

vagas em Instituições  Federais de Ensino de que tratam a Lei no12.711, de 29 de agosto de 

2012, e o Decreto no
 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se “a prestação de 

informação falsa pelo  estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que 

lhe assegure o  contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na 

Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais”.  

Local e data  

 

Assinatura  

 


