EDITAL PRPPG Nº 05/2017
SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ARTES E TECNOLOGIA
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
ERRATA 2

ONDE SE LÊ

6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1. O processo de seleção de alunos será realizado na Universidade
Federal Rural de Pernambuco;
6.2 A seleção dos alunos será realizada através de análise curricular,
seguindo os critérios a seguir:
Critérios

Pontuação

Licenciatura em Artes
Titulação
Formação em áreas afins (ver item 6.2.2)
Experiência de trabalho
Artigos em periódicos ou Capítulos de livros (com
Conselho Editorial) ou trabalhos publicados em
Congressos (reconhecidos pela CAPES), nos
últimos 05 anos. (Os documentos comprobatórios
dos elementos de validação do artigo ou publicação
são de inteira responsabilidade do candidato.
Trabalhos citados sem a devida comprovação
não serão pontuados)
Total

35
Até 15 (ver item 6.2.1)
25
Até 10 (ver item 6.2.3)
Até 15 (ver item 6.2.4)

100 pontos

6.2.1 A pontuação da titulação ocorrerá conforme distribuição a seguir:
Titulação
Doutor
Mestre
Especialista (nas áreas afins)

Pontos
15
10
05

6.2.2 As áreas consideradas afins são amplas no sentido de
possibilitar a entrada de candidatos atuando nas mais diversas
modalidades profissionais. Para este curso, serão consideradas áreas
afins: Arquitetura, Comunicação, Filosofia, História, Letras. Além
dessas, serão consideradas áreas afins Ciência da Computação,
Sistema de Informação e Licenciatura em Computação em razão
da relação com o curso de Artes;

6.2.3 A pontuação referente à experiência de trabalho em empresas ou
organizações formalmente constituídas será computada conforme
distribuição a seguir:
Experiência de trabalho
Mais de 07 anos
De 02 a 07 anos
Menos de 02 anos

Pontos
10
05
02

6.2.4 A pontuação referente à publicação de artigos em periódicos
definidos em Qualis da CAPES ou capítulo de livro (com Conselho
Editorial) ou trabalhos apresentados em Congressos nos últimos 05
anos ocorrerá da seguinte forma:
Nº de artigos publicados e comprovados
(últimos 05 anos)
05 ou mais artigos (ou capítulos de livros)
De 02 até 04 artigos (ou capítulos de livros)
01 artigo (ou capítulo de livro)
De 03 a 05 trabalhos apresentados em
Congressos

Pontos
15
10
05
05

LEIA-SE:

6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1. O processo de seleção de alunos será realizado na Universidade
Federal Rural de Pernambuco;
6.2 A seleção dos alunos será realizada através de análise curricular,
seguindo os critérios a seguir:
Critérios
Licenciatura em Artes
Titulação
Formação em áreas afins (ver item 6.2.2)
Experiência de trabalho
Artigos publicados ou capítulos de livros (com
Conselho Editorial) ou trabalhos publicados em
Congressos nos últimos 05 anos (Os documentos
comprobatórios dos elementos de validação do
artigo ou publicação são de inteira responsabilidade
do candidato. Trabalhos citados sem a devida
comprovação não serão pontuados).
Total

Pontuação
50
Até 10 (ver item 6.2.1)
40
Até 20 (ver item 6.2.3)
Até 20 (ver item 6.2.4)

Máximo 100
pontos

6.2.1 A pontuação da titulação ocorrerá conforme distribuição a seguir:
Titulação

Pontos
10
07
04

Doutor
Mestre
Especialista (nas áreas afins)

6.2.2 As áreas consideradas afins são amplas no sentido de possibilitar
a entrada de candidatos atuando nas mais diversas modalidades
profissionais. Para este curso, serão consideradas áreas afins:
Arquitetura, Design, Comunicação, Filosofia, História, Letras,
Pedagogia. Além dessas, serão consideradas áreas afins Ciência da
Computação, Sistema de Informação e Licenciatura em
Computação em razão da relação com o curso de Artes;
6.2.3 A pontuação referente à experiência de trabalho em empresas ou
organizações formalmente constituídas será computada conforme
distribuição a seguir:
Experiência de trabalho
Mais de 07 anos
De 02 a 07 anos
Menos de 02 anos

Pontos
20
10
05

6.2.4 A pontuação referente à publicação de artigo ou capítulo de livro
(com Conselho Editorial) ou trabalho apresentado em Congressos nos
últimos 05 anos ocorrerá da seguinte forma:
Nº de artigos publicados e comprovados
(últimos 05 anos)
05 ou mais artigos (ou capítulos de livros)
Até 03 artigos (ou capítulos de livros)
01 artigo (ou capítulo de livro)
De 03 a 05 trabalhos apresentados em
Congressos

Pontos
20
15
08
08
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