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Ministério da Educação 
Universidade Federal de Campina Grande 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Centro de Ciências e Tecnologia 
Programa de Pós-Graduação em DESIGN – PPGDesign 

EDITAL PRPG N° 59/2019 
 

Seleção para Mestrado Acadêmico 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com base na Resolução N° 03 de 2016 da Câmara Superior 
de Pós-Graduação da UFCG e na deliberação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
DESIGN, em reunião ordinária de 27 de setembro de 2019, torna público aos interessados o 
período de inscrição, requisitos e critérios para seleção de candidatos para o Curso de 
Mestrado em Design do Programa de Pós-Graduação em DESIGN - PPGDesign do CCT/UFCG.  
 
1. Das Disposições Gerais 
1.1 O processo seletivo ocorrerá de 17 de outubro a 16 de dezembro de 2019. As inscrições 
serão realizadas de 17 de outubro a 28 de outubro de 2019. Com divulgação dos resultados 
prevista para 06 de dezembro de 2019 e homologação pelo Colegiado do Programa no dia 16 
de dezembro de 2019. 
 
1.2 O período de matrícula será de 02 a 03 de março de 2020 e o início das aulas está previsto 

para o dia 09 de março de 2020. Divulgado o resultado, o candidato terá até 05 (cinco) 
dias úteis para entrar com recurso no Programa de Pós-Graduação em Design. 

 
1.3 Eventual impugnação quanto às normas e/ou impedimentos dos membros da comissão 

de seleção do presente Edital deve ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua 
publicação. 

 
1.3.1 As impugnações, devidamente fundamentadas, deverão ser protocoladas na secretaria 

do programa de pós-graduação. 
 
1.3.2. Não serão aceitos pedidos de impugnação intempestivos ou promovidos por intermédio 

de correio eletrônico, fax ou postal. 
 
1.3.3. Os pedidos de impugnação inconsistentes ou fora do prazo estipulado serão indeferidos 

e não caberá recurso administrativo da decisão sobre a impugnação. 
 
2. Área de Concentração e Linhas de Pesquisa  
As vagas oferecidas mediante este edital estão distribuídas de acordo com a(s) área(s) de 
concentração e a(s) linha(s) de pesquisa do Programa: 
 
I. Informação, comunicação e cultura: 09 vagas 
II. Ergonomia, ambiente e processos: 07 vagas 
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3. Habilitações e Requisitos dos Candidatos 
Estão habilitados à inscrição os candidatos portadores de diploma de curso de nível superior 
(ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até o último dia de matrícula do 
período 2020.1, de acordo com o cronograma do PPGDesign (Anexo V).  
 
4. Documentos para a Inscrição  
No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 
 
I – Formulário de inscrição em modelo próprio do PPGDesign/UFCG (Anexo I), devidamente 
preenchido, comprovação de correspondência com o(a) provável orientador(a), podendo ser 
e-mail, demonstrando interesse no tema a ser estudado, e proposta de projeto (Anexo II) 
conforme modelo próprio do PPGDesign. 
 
II – Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF ou da CNH para brasileiros, ou cópia do 
registro geral de estrangeiro para os candidatos não brasileiros, ou passaporte.  
 
III – Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de o candidato ser 
brasileiro. 
 
IV ‒ Cópia do diploma universitário de curso pleno de graduação em DESIGN/Desenho 
Industrial ou áreas afins (Comunicação Visual, Arquitetura, Artes Visuais, Arte e Mídia, 
Ciências da Computação, Engenharias e Ciências Humanas); ou certificado atestando 
conclusão do curso de graduação, datado e assinado pela coordenação de curso da instituição, 
em caráter provisório; ou documento datado e assinado pela coordenação de curso da IES de 
que seja aluno regularmente matriculado em um curso pleno de graduação, certificando que 
o candidato estará apto a colar grau antes da data da matrícula no Mestrado em Design 
prevista para a primeira semana de março de 2020. 
 
V ‒ Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação. 
 
VI ‒ Currículo LATTES atualizado, com cópia dos documentos comprobatórios; sendo avaliada 
e pontuada exclusivamente a produção dos últimos 5 anos, ou seja, de outubro de 2014 a 
outubro de 2019. 
 
As normas vigentes e os formulários encontram-se na página do programa:  
http://www.ppgdesign.ufcg.edu.br 
 
4.1. Da Documentação Comprobatória 
i) Serão aceitos como comprovantes de trabalhos publicados em periódicos ou anais, a cópia 
dos trabalhos contendo as informações sobre o volume, ano de publicação e número de 
páginas do artigo publicado.  
 
ii) Serão contabilizados os artigos publicados de forma impressa ou digital e tendo número de 
ISSN ou DOI.  

http://www.ppgdesign.ufcg.edu.br/
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iii) Os documentos comprobatórios deverão ser numerados de acordo com a ordem de 
apresentação no Currículo Lattes e deverão estar anexos ao Currículo em ordem sequencial.  
 
iv) Não será permitida a complementação de documentos após o término das inscrições. 
 
v) A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada pela 
comissão de seleção, ficará sob a responsabilidade da Coordenação do PPGDesign. A 
divulgação será feita na secretaria do PPGDesign e no endereço eletrônico do Programa. 
 
4.2. Da Documentação  
i) A ausência de qualquer um dos documentos solicitados acima implicará no Indeferimento 
da Inscrição.  
 
ii) O Preenchimento do Formulário de Inscrição incompleto ou com letra ILEGÍVEL implicará 
no Indeferimento da Inscrição por impossibilidade de entendimento e compreensão das 
informações fornecidas no ato da submissão de inscrição. 
 
iii) Os candidatos não aprovados terão até o dia 28 de fevereiro de 2020 para resgatar os 
documentos utilizados para a inscrição na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Design. Após essa data, todo material será reciclado. 
 
4.3. Da Inscrição e Diploma   
As Inscrições serão realizadas de 17 a 28 de outubro de 2019. 

 
i) O diploma ou certificado provisório do candidato deverá ser na área DESIGN/Desenho 
Industrial ou áreas afins (Comunicação Visual, Arquitetura, Artes Visuais, Arte e Mídia, 
Ciências da Computação, Engenharias e Ciências Humanas). Para os candidatos com formação 
em outras áreas, a análise curricular e, consequentemente, a aceitação da inscrição no 
Programa será feita pela comissão de seleção.  
 
ii) Os candidatos poderão fazer inscrição pessoalmente, por procuração ou por Correios. A 
inscrição via correspondência deve ser enviada VIA SEDEX, ter o carimbo que comprove ter 
sido postada até o dia 28 de outubro de 2019 e deverá ser encaminhada para o endereço no 
final deste Edital.  
 
iii) Em virtude da possível demora na entrega de correspondências pelos Correios, às 
inscrições encaminhadas via correspondência (por SEDEX) deverão ser enviadas também por 
email, em arquivo único, em PDF, (com toda a documentação digitalizada), juntamente com 
cópia do comprovante de envio por SEDEX, para o endereço eletrônico 
ppgdesign@ufcg.edu.br, até às 23h e 59min do dia 28 de outubro de 2019. 
 
iv) Os candidatos deverão solicitar confirmação de recebimento deste email e do arquivo.  
 

mailto:ppgdesign@ufcg.edu.br
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v) O não recebimento do arquivo em formato PDF pela Secretaria do PPGDesign, com a 
documentação digitalizada até 28 de outubro de 2019, implicará no indeferimento da 
Inscrição.  
 
vi) As inscrições presenciais serão realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, 
localizada no 1º Andar do Bloco BO, no Centro de Ciências e Tecnologia - Campus SEDE da 
Universidade Federal de Campina Grande, em dias úteis das 8h às 11h e 30 minutos e das 14h 
às 17h e 30 minutos.  
 
4.4. Da inscrição sob atendimento especial  
A solicitação de atendimento especial deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 
 
i) O(A) candidato(a) com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento 
especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a 
sua realização, conforme Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.  
 
ii) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita 
poderá requerer, no ato da inscrição, esse atendimento, apresentando cópia da certidão de 
nascimento da criança até 10 (dez) dias antes das provas e levar, no dia das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da 
criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a 
criança no local de realização das provas.  
 
iii) O(A) candidato(a) que for acometido de qualquer incapacidade motora após a inscrição no 
processo seletivo poderá solicitar atendimento especial no prazo máximo de 48 horas antes 
da realização das provas. 
 
5. Dos prazos 
i) Serão recebidas inscrições enviadas através dos Correios (via SEDEX) e postadas até 28 de 
outubro de 2019, desde que tenham sido enviadas também por e-mail, em arquivo único, em 
PDF, até a mesma data. 
 
ii) O processo seletivo ocorrerá de 17 de outubro a 16 de dezembro de 2019. As inscrições 
serão realizadas de 17 de outubro a 28 de outubro de 2019. Com divulgação dos resultados prevista 
para 06 de dezembro de 2019 e homologação pelo Colegiado do Programa no dia 16 de dezembro de 
2019. 
 
iii) O período de matrícula será de 02 a 03 de março de 2020 e o início das aulas está previsto 
para o dia 09 de março de 2020. 
 
iv) Divulgado o resultado, o candidato terá até 05 (cinco) dias úteis para entrar com recurso 
no Programa de Pós-Graduação em Design. 
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6. Da seleção  
Os candidatos inscritos serão avaliados pela comissão de seleção, que utilizará a 
documentação entregue pelo candidato no ato da inscrição.  
 
6.1 Da Avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa 
A Avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa é de caráter eliminatório e classificatório, 
exigindo nota mínima para aprovação 7,0 (sete). A escala de avaliação utilizada na Prova 
Escrita será de 0 (zero) a 10,0 (dez). 
 
Serão utilizados como critérios para avaliação:  
 

a) Coerência de conteúdo 
b) Clareza na redação do texto  
c) Coerência com a linha de pesquisa do programa 
d) Viabilidade de execução de acordo com o cronograma estabelecido para o Mestrado 

 
6.2. Da prova escrita 
A Prova Escrita é de caráter eliminatório e classificatório, exigindo nota mínima para 
aprovação 7,0 (sete). A escala de avaliação utilizada na Prova Escrita será de 0 (zero) a 10,0 
(dez). 
As Provas serão organizadas e catalogadas, exclusivamente, por sistema codificado, de modo 
que a identificação dos(as) candidatos(as) somente aconteça após a divulgação das 
respectivas notas.  
 
Serão utilizados como critérios para avaliação: 
 

a) Capacidade de expressão escrita e clareza do texto 
b) Gramática e concordância  
c) Profundidade e atualização do conteúdo 
d) Resposta às questões formuladas 
e) Atualização das Referências 

 
i) A prova escrita acontecerá no dia 11 de novembro de 2019, às 8h, com 04 (quatro) horas 
de duração, e será aplicada no Auditório da Unidade Acadêmica de Design, no Centro de 
Ciências e Tecnologia, Campus de Campina Grande.  
 
ii) Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os(as) candidatos(as) que 
registrarem, em suas provas, assinaturas, informações pessoais ou quaisquer sinais distintivos 
que possibilitem sua identificação durante a correção. De igual modo, aqueles flagrados 
utilizando aparelho eletrônico, celular ou realizando consultas a material didático, textos de 
lei ou congêneres durante a realização da prova escrita. 
 
iii) Somente terão acesso ao local das provas os (as) candidatos(as) que portarem documento 
de identificação com foto. 
iv) A lista de referências bibliográficas para a realização da prova se encontra no Anexo VI. 
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6.3. Da entrevista 
A entrevista é de caráter eliminatório e classificatório, com nota mínima para aprovação 7,0 
(sete). A nota da entrevista será a nota da arguição da referida proposta de Projeto de 
Pesquisa e suas relações, utilizando a escala de 0 (zero) a 10 (dez), 
 
Serão utilizados como critérios para avaliação: 
 

a) Capacidade de comunicação e expressão oral 
b) Conhecimento sobre a proposta 
c) Raciocínio lógico 
d) Planejamento 
e) Segurança 

 
A entrevista avaliará a capacidade do candidato para ingressar na pós-graduação. Será 
realizada em dia e horário a serem determinados pela comissão de avaliação. 
 
i) A entrevista será conduzida pela Comissão de Seleção, constituída por docentes vinculados 
ao PPGD.  
ii) A comissão de seleção se encarregará de divulgar as datas e os horários das entrevistas, 
seguindo o cronograma estabelecido no Anexo V deste Edital, bem como a distribuição dos 
candidatos pelas bancas. A ordem dos(as) candidatos(as) nas entrevistas de cada banca 
obedecerá à ordem de classificação na prova escrita.  
 
6.4. Das provas de títulos 
A pontuação do Currículo Lattes será feita de acordo com a tabela constante no Anexo III. 
Somente serão pontuadas as atividades já previstas na referida tabela, considerando-se, 
exclusivamente, a produção comprovada dos últimos 05 (cinco) anos. O candidato que obtiver 
a maior pontuação receberá nota 10 (dez) no currículo. Os demais candidatos terão a nota do 
currículo proporcional à nota do currículo do candidato de maior pontuação. 
 
6.5. Da nota final 
A nota final será dada a partir da média ponderada das notas do Projeto de Pesquisa, Prova 
Escrita, da Entrevista e da Análise do Currículo Lattes, de acordo com os pesos abaixo. 
 
 

Etapas da Seleção Pesos 

Projeto de Pesquisa 3 

Prova Escrita 3 

Entrevista 2 

Análise do Currículo Lattes 2 

 
7. Da classificação e aprovação 
Serão considerados classificados e aprovados os candidatos que atingirem a nota final igual 
ou superior a 7,0 (sete).  
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8. Da interposição de recursos 
i) Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de recurso do resultado 
em cada etapa de caráter eliminatório ou classificatório do processo seletivo, obedecendo aos 
prazos estabelecidos no cronograma. 
 
ii) Os pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados via protocolo geral à coordenação 
do PPGDesign, os quais serão julgados pela comissão de seleção. 
 
iv) Não serão aceitos pedidos de recurso fora dos prazos estabelecidos no cronograma.  
 
v) Caberá interposição de recurso à Câmara Superior de Pós-Graduação nos casos em que o 
pedido de reconsideração não for favorável ao candidato. 
 
9. Do resultado final 
A divulgação do resultado final do processo seletivo, com os nomes dos candidatos aprovados 
e classificados em ordem decrescente das médias finais obtidas no processo seletivo, será 
feita em lista apresentando os candidatos aprovados em ampla concorrência. 
 
10. Da matrícula e documentação 
O(A) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo deverá efetuar sua 
matrícula, no período de 02 a 03 de março de 2020, no horário das 08h às 12h, na secretaria 
do PPGDesign, mediante a apresentação da cópia legível dos seguintes documentos: 
 

• Formulário de matrícula devidamente preenchido, disponível no endereço 
http://www.ppgdesign.ufcg.edu.br; 

• Cédula de Identidade ou CNH, Registro Nacional do Estrangeiro ou Passaporte, se 
estrangeiro; 

• CPF; 

• Diploma de Graduação, que será conferido com o original pelo servidor responsável 
pela matrícula; 

• Comprovante de quitação com as obrigações militares (facultativo). 
 
i) Caso, no ato da matrícula institucional, o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no 
processo seletivo não apresente o diploma, perderá o direito à matrícula e será chamado em 
seu lugar o próximo(a) candidato(a) na lista dos aprovados(as). 
 
ii) A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do(a) candidato(a) de 
se matricular no programa, perdendo todos os direitos decorrentes da aprovação e 
classificação no processo seletivo, sendo chamado(a) em seu lugar o(a) próximo(a) 
candidato(a) na lista dos aprovados. 
 
iii) Para os servidores públicos, no momento da realização da matrícula, é necessária a 
apresentação de documento da instituição de origem, autorizando o afastamento das 
atividades por, no mínimo, 20 horas semanais.  
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11. Da Comissão de Seleção 
A comissão de seleção será formada pelos Professores da Unidade Acadêmica de Design  
Dr. Itamar Ferreira da Silva. (Coordenador e Presidente da Comissão) 
Dr. Wellington Gomes de Medeiros  
Dra. Carla Patrícia de Araújo Pereira 
Dra. Camila Assis Peres Silva 
Dr. Pablo Marcel de Arruda Torres 
Dra. Julia Teles da Silva 
Dra. Nathalie Barros da Mota Silveira 
  
12. Das vagas e bolsas de estudo 
O Programa oferecerá 16 (dezesseis) vagas distribuídas por professor, considerando as áreas 
de interesse, conforme o Anexo IV. O ingresso no Programa não implica necessariamente em 
recebimento de bolsas de estudos, as quais dependem da oferta dos órgãos financiadores. Os 
candidatos selecionados como alunos regulares em tempo integral e dedicação exclusiva 
poderão, caso haja disponibilidade, receber bolsa de estudos, desde que satisfaçam os 
critérios de concessão do órgão financiador e da Comissão de Bolsas do PPGD. A critério do 
Colegiado será possível o remanejamento de candidato aprovado para orientador que não 
tiver sua vaga preenchida, desde que o orientador solicite formalmente ao Colegiado.  
 
i) Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas previstas neste processo seletivo. 
 
13. Dos casos omissos 
Os casos omissos serão tratados pela Câmara Superior de Pós-Graduação, mediante consulta 
do Colegiado do Programa, sem prejuízo das disposições do presente Edital.  
 
Os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Design no endereço abaixo: 
 
Universidade Federal de Campina Grande 
Unidade Acadêmica de Design 
Coordenação do PPGDesign 
Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco BO – Bairro Universitário 
Campina Grande-PB  CEP 58429-900  Fone: (83) 2101-1133/Ramal: 34 /35 
E-mail: ppgdesign@ufcg.edu.br.   Página na internet: www.ppgdesign.ufcg.edu.br 

 
Campina Grande, 07 de outubro de 2019. 

 
Benemar Alencar de Souza 

Pró-Reitor de Pós-Graduação

mailto:ppgdesign@ufcg.edu.br
http://www.ppgdesign.ufcg.edu.br/
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ANEXO I 
Formulário de Inscrição - Mestrado em Design 

OBSERVAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

Preencher o formulário mediante digitação ou à mão, em letra de forma 

Marcar com um “X” a quadrícula referente à informação em questão 

Anexar ao formulário todos os documentos exigidos no Edital 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E MODALIDADE 

Área de Concentração: Design de Produtos 

Modalidade: Mestrado Acadêmico em Design 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome Completo: 

CPF: 
 

RG: 
 

Órgão 
Emissor: 
 

UF: 
 

Data de Emissão: 
 

Data de Nascimento: 
 
 

Nacionalidade: 
 

Visto Permanente: 
 

Sexo: 
 

Naturalidade: 
 

 Sim  Não  M  F 

Endereço Residencial 

Logradouro: 
 

Bairro: 
 

Complemento: 
 

CEP: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

País: 

DDD: 
 

Fone: 
 

E-mail: 
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA DA GRADUAÇÃO 

Nome do Curso: 
 
 

Ano de Conclusão: 

Instituição: 
 

País: 
 

Cidade: UF: 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Instituição 

Período Tipo de atividade nos últimos três anos (docência, 
pesquisa, extensão e atividade profissional liberal). 
Indique-as, cronologicamente, relacionando as mais 
importantes. Se precisar, acrescente linhas abaixo. 

De Até 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

LINHA DE PESQUISA DA PROPOSTA DE PROJETO 

 
  Informação, comunicação e cultura                     Ergonomia, ambiente e processos 
 
Nome do docente com quem se correspondeu, indicando interesse em orientar a 
proposta: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

FONTE FINANCIADORA DE SEUS ESTUDOS 

 
  Possuo bolsa de estudos concedida (ou a ser concedida) por 
_________________________________________________________ 
 
  Manterei vínculo empregatício durante o Curso, percebendo meus vencimentos. 
 
  Manterei vínculo empregatício durante o Curso, sem receber meus vencimentos, e 
desejo candidatar-me a uma bolsa de estudos. Neste caso, o candidato deverá 
apresentar declaração da instituição/empresa empregadora a esse respeito. 
 
  Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa de estudos. 
 

OBSERVAÇÃO 
A seleção do candidato não implica em compromisso e/ou concessão de bolsa por parte 
do Curso. Quando do remanejamento de bolsas já existentes ou do surgimento de novas 
bolsas, os alunos recém-ingressantes no curso, juntamente com os alunos antigos, 
participarão da classificação para bolsas, que será efetuada mediante Normas de 
Concessão de Bolsas estabelecidas pelo Colegiado do Curso. O candidato estrangeiro 
deverá comprovar os meios necessários para financiar os seus estudos. 
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CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM (Representante Legal) 
(Para candidatos com vínculo empregatício, registrando o interesse em sua 
qualificação) 

Nome do representante: 
 

Instituição/empresa: 
 

Cargo/Função: 
 

 
 
Data: 
______/______/_____ 

 
 

Assinatura e carimbo 
 

 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

DECLARO que: 1) as informações fornecidas neste formulário e em seus anexos são 
verdadeiras; 2) aceito os critérios adotados pelo PPGDesign/UFCG descritos no edital para 
seleção e avaliação; 3) e sendo admitido neste Programa de Pós-Graduação, me 
comprometo a cumprir fielmente seus regulamentos e os da Universidade Federal de 
Campina Grande, como pós-graduando. 
 
Nome 
legível:___________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura:______________________________________________  
Data:______/______/______ 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

Preencha os espaços abaixo utilizando o programa Word, texto com a Fonte 
Times New Roman, corpo 12, espaço entrelinhas 1,5, com espaço entre 

parágrafos. 
 

Se necessário, amplie os espaços para caber o texto, observando os limites 
máximos pré-definidos.  

 

TÍTULO 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO  
Máximo de 500 palavras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
Máximo de 700 palavras 
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OBJETIVO GERAL 
Máximo de 50 palavras 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Máximo de 70 palavras 

 
 
 
 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Máximo de 200 palavras 

 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA  
Incluindo a importância para a região (impacto social, ambiental, econômico etc.) 

Máximo de 250 palavras 

 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 83-2101.1048     83-2101.1048    prpg@ufcg.edu.br    www.prpg.ufcg.edu.br  
 Rua Aprígio Veloso, 882 –Bloco BQ- Bairro Universitário  58429-900 Campina Grande – PB 

 
 

ANEXO III 
 

 

TABELA DE PONTOS PARA EXAME DE TÍTULOS DO MESTRADO 

 PONTUAÇÃO 

I. Formação Universitária  

a) Mestrado concluído  50 

b) Especialização em Design/Desenho Industrial  50 

c) Especialização em outras áreas  25 

d) Graduação em Design/Desenho Industrial  50 

e) Graduação em outras áreas  25 

f) Iniciação científica/PET (por ano)  10 

g) Monitoria (por semestre)  02 

  

II. Produção científica (últimos cinco anos)  

a) Livro científico  50 

b) Capítulo de livro  25 

c) Artigo em periódico internacional indexado  30 

d) Artigo em periódico nacional indexado  15 

e) Artigo completo publicado em evento científico internacional  10 

f) Artigo completo publicado em evento científico nacional ou 
regional  

05 

g) Prêmio (cultural ou técnico-científico)  20 

  

III. Atividades didáticas (últimos cinco anos)  

a) Disciplina ministrada por semestre (especialização)  10 

b) Disciplina ministrada por semestre (graduação)  05 

c) Orientação de iniciação científica (aluno por semestre)  03 

d) Participação em projeto de pesquisa (por ano)  10 
coordenação 
05 
participação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83-2101.1048     83-2101.1048    prpg@ufcg.edu.br    www.prpg.ufcg.edu.br  
 Rua Aprígio Veloso, 882 –Bloco BQ- Bairro Universitário  58429-900 Campina Grande – PB 

 
 

ANEXO IV 
 

Vagas oferecidas por orientador para a seleção do Mestrado do PPGDESIGN/UFCG 
 

Linhas 
Orientador 

No. de 
vagas Área de atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informação, 
Comunicação 
e Cultura 

Julia Teles da 
Silva 01 

Design de comunidades tradicionais, Design e sustentabilidade, Design 
participativo, Design com materiais naturais, Design e permacultura 

Wellington 
Gomes de 
Medeiros 01 

Semiótica, semântica e estética em design, incluindo: aplicação do 
modelo Interação Significante (IS) para o estudo dos significados no 
produto; design e emoção; comunicação em design; metodologia da 
pesquisa em design. 

Carla Patrícia de 
Araújo Pereira 01 

Estudos que abordem a percepção e significação das cores e suas 
implicações para o design em suas diferentes áreas. 2. Estudos da 
linguagem visual em produtos gráficos e sistemas de informação 
visual, abrangendo aspectos da percepção, significação e 
comunicação. 

Camila de Assis 
Peres 02 

Design de embalagens, história, cultura material, cores, percepção 
visual e perfumaria 

 
Nathalie Barros 
da Mota Silveira 01 

investigação de questões relativas à estética do design, morfologia dos 
artefatos, plástica, linguagem e metodologia visual. 

Jose Guilherme 
da Silva Santarosa 01 

Interação Humano-Computador; Design e Avaliação de 
Interfaces;  Design de Jogos, Design Informacional; Experiência do 
Usuário; Neurodesign; Arquitetura da Informação; Design para 
Dispositivos Móveis 

José Eustáquio 
Rangel de 
Queiroz 01 

usabilidade de produtos; Acessibilidade de Produtos; Atenção Visual 
no Design de Produtos; Experiência do Usuário, 
incluindo funcionalidade, contexto de uso, conteúdo, navegação e 
design visual; e Abordagens para a Avaliação de Produtos. 

Ingrid Moura 
Wanderley 01 

A relação do design não intencional, popular e o design erudito 
tradicional; objetos cotidianos contemporâneos e suas conexões com 
processos sociais, culturais e participativos; design de superfície com 
ênfase em azulejos, revestimentos cerâmicos; processos de design de 
joias e acessórios 

 
 
 
Ergonomia, 
Ambiente, 
Processo 

Juscelino de 
Farias Maribondo 01 

Ergonomia, Engenharia e Segurança do Trabalho, Metodologia de 
Projeto, Desenvolvimento de Produtos Industriais e Termografia 

Isis Tatiane de B. 
Macedo Veloso 02 

Análise ergonômica do trabalho em processos produtivos industriais e 
artesanais; construção sociotécnica; ergonomia participativa; 
ergonomia do produto; design vernacular; design universal e 
acessibilidade. 

Itamar Ferreira 
da Silva 02 Gestão do design, biomimetismo, sustentabilidade e ergonomia 

Pablo Marcel de 
Arruda Torres 02 

Design Participativo; Inovação Social e Inovação Sociotécnica; Design 
de Impacto Social; Design de Serviços; Novos Métodos de Design; 
Gestão de Design e Design Estratégico 

 TOTAL DE 
VAGAS 16  
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ANEXO V 
 

Cronograma do processo seletivo de MESTRADO do PPGDesign 
 

Data / Período Evento 

 07/10/19  Divulgação do edital  

 08/10/19 a 15/10/19 
Prazo para impugnação do edital (nos 5 primeiros dias de publicação do 
edital). 

 16/10/19  Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

17/10/19 a 28/10/19  Período de inscrições (mínimo de cinco dias úteis). 

29/10/19  Divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

30/10/19 a 31/10/19 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das 
inscrições (dois dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

01/11/19 
Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da 
homologação das inscrições.  

05/11/19 Divulgação da avaliação das Propostas de Projeto Aprovadas 

06/11/19 a 07/11/19 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da avaliação da 
proposta (dois dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

08/11/19 
Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração do resultado da 
avaliação da proposta. 

11/11/19 Prova escrita. 

18/11/19 Divulgação do resultado da prova escrita. 

19/11/19 a 20/11/19 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da prova escrita 
(dois dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

21/11/19 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração da prova escrita. 

25/11/19 Entrevista e/ou apresentação do plano preliminar de dissertação 

26/11/19 
Divulgação do resultado da entrevista e/ou apresentação do plano 
preliminar de dissertação ou tese. 

27/11/19 a 28/11/19 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da entrevista (dois 
dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

29/11/19 
Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração dos resultados 
da entrevista e/ou apresentação do plano preliminar de dissertação. 

02/12/19 Avaliação Curricular. 

02/12/19 Divulgação do resultado da avaliação curricular. 

03/12/19 a 04/12/19 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da avaliação 
curricular (dois dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

05/12/19 
Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração da avaliação 
curricular. 

06/12/19 Divulgação do resultado final do processo seletivo. 

09/12/19 a 13/12/19 
Prazo para interposição de recursos (5 dias úteis, excluído o dia da 
divulgação do resultado). 



 83-2101.1048     83-2101.1048    prpg@ufcg.edu.br    www.prpg.ufcg.edu.br  
 Rua Aprígio Veloso, 882 –Bloco BQ- Bairro Universitário  58429-900 Campina Grande – PB 

 
 

16/12/19 
Homologação do resultado pelo Colegiado 
Divulgação do Resultado Final após sua homologação pelo Colegiado. 

02/03/20 a 03/03/20 Período de Matrícula. 
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ANEXO VI 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA 
 

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Edgard Blucher2011 
BÜRDEK, Bernhard E.  História, teoria e prática do design de produtos.  São Paulo: Edgard 
Blücher, 2006.  
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
DAMÁZIO, Vera; MONTALVÃO, Cláudia. Design, Ergonomia, Emoção. Rio de Janeiro: MAUA, 
2008. 
FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 
2007. 
FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
JORDAN, Patrick W. Designing Pleasurable Products. Londres: CRC Press, 2004. 
KRIPPENDORFF, Klaus. The semantic turn. New York: Taylor & Francis, 2006. 
LUPTON, Ellen.; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos Fundamentos do Design. Editora Cosac Naify. 
1ª edição, 2008. 
MARGOLIN, Victor. A Política Do Artificial: Ensaios e Estudos Sobre Design.  Rio de Janeiro: 
Civilização Brasiliera, 2014.  
MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. História do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 
MELO, Felipe Domingues Machado. Design e Cultura em Produtos Globais. A semiótica 
como ponto de convergência. São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 
MOZOTA, Brigitte Borja de. Gestão do Design: usando o design para construir valor de 
marca e inovação corporativa. Trad. Lene Belo Ribeiro; revisão técnica: Gustavo Severo de 
Borba. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Martins Editora. 2ª edição. 2008. 
PAPANEK, Victor. Arquitetura e Design – Ecologia e Ética. Editora Almedina, 2007. 
MURATOVSKI, G. Research for Designers: A Guide to Methods and Practice. New York: 
SAGE, 2016. 
 
 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BONSIEPE%2C+GUY&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=EDGARD+BLUCHER&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=CARDOSO%2C+RAFAEL&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=COSAC+NAIFY&Ntk=product.vendorName

