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OS DESAFIOS DA POLÍTICA DE PÓS-
GRADUAÇÃO NA UFS

O Plano de Nacional de Educação (PNE) lançado em 
25 de junho de 2014 (Lei Nº 13.005) estabelece na sua 
política de formação continuada de professores sig-
nificativa atenção à pós-graduação. Uma das metas 
estabelecidas se constitui no aumento do número de 
matrículas na pós-graduação Stricto Sensu, de modo 
a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 
doutores. Diversas medidas foram apontadas para o 
alcance destas metas em dez anos, tais como a expan-
são do financiamento da pós-graduação, da oferta de 
cursos e do investimento em pesquisas com foco e 
estímulo à inovação, dentre outros.

Embora a publicação deste novo plano nacional 
seja recente, esse sinaliza a continuidade da políti-
ca educacional do Governo Federal na década atual 
no tocante à ampliação da oferta de novos cursos 
e matrículas na pós-graduação. Em relação a essa 
tendência, a Universidade Federal de Sergipe não 
esteve alheia. Nossa experiência com a pós-gradua-
ção teve início em 1985, com a criação do Mestrado 
em Geografia. A partir da década de 1990, gradati-
vamente são criados novos programas, tais como 
o de Educação (1994) e Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (1995). Em 2006 a Universidade Federal 
de Sergipe possuía oito cursos de Pós-Graduação. 
Atualmente são ofertados 44 cursos de Mestrado 
(acadêmico e profissional) e mais 12 doutorados 
em diversas áreas do conhecimento. A expansão 
da pós-graduação também se verifica na amplia-
ção das matrículas de estudantes presenciais, entre 
2004 e 2012 tivemos um aumento anual de 15,58% 
contra 8,77% de crescimento na graduação. Temos 
atualmente 750 alunos matriculados nos nossos 
doutorados e mais de 3.400 nos nossos Mestrados. 
Titulamos ao longo destes 29 anos de existência da 
pós-graduação 188 doutores e 1.638 mestres. So-
mente no ano de 2013 formamos para a sociedade 
mais 62 doutores (um terço do total) e 398 mestres 
(quase um quarto do total).

O expressivo e acelerado crescimento do Sistema de 
Pós-Graduação da UFS coloca para todos nós enormes 
desafios no sentido de promover uma educação conti-
nuada e de qualidade. Nessa perspectiva, consideran-
do o aumento da oferta de vagas e de cursos iniciado 
na década de 1990 e ampliado nas duas décadas pos-
teriores, a política de pós-graduação empreendida na 
atual gestão da UFS procura consolidar a pós-gradua-
ção. Conscientes de que a formação de profissionais 
superqualificados, no nível de mestrado e doutorado, 
é fundamental para o desenvolvimento de Sergipe, de-
vemos investir nossos esforços e recursos com vistas a 
fim de ampliar ainda mais a qualidade dos nossos cur-
sos e das pesquisas que neles são produzidas.

Neste sentido, a UFS elaborou para os próximos 2 
anos um plano de consolidação da pós-graduação. 
A primeira meta estabelecida neste plano é a amplia-
ção da presença de doutores no mercado sergipano. 
Mesmo considerando a formação de 188 doutores 
e mais aqueles que vieram à Sergipe para trabalhar 
nas Instituições de Ensino Superior, temos localmente 
carência de profissionais com este nível. Para atingir 
este objetivo, o aumento expressivo do número de 
programas de doutoramento em relação ao mestrado 
será basilar. Como vimos, atualmente apenas 12 dos 
56 cursos que ofertamos possuem este nível. Em 2014 
mais três propostas de doutorado foram encaminha-
das à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES).

A oferta de mais vagas e cursos no nível de douto-
rado, além de atender às demandas de desenvolvi-
mento do Estado de Sergipe, permitirá à UFS atrair 
e fixar mais professores qualificados para pesquisa e 
formação dos alunos, captar mais recursos e ampliar 
sua internacionalização.

A segunda meta almejada se constitui na melhoria 
dos nossos índices de avaliação. O principal índice 
de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação 
(SNPG) é a avaliação trienal da CAPES. Em 2013 o 
desempenho dos nossos Programas melhorou. Dois 
programas da UFS atingiram conceito 5, 4 programas 
subiram de 3 para 4 e nenhum curso teve queda na 
sua nota. Em relação a este aspecto, temos trazido 
pesquisadores com experiência de avaliação na CA-
PES para, juntamente com os colegiados dos progra-
mas, discutirem estratégias para alcançarmos uma 
evolução conceitual que efetivamente se relacione 
coma melhoria dos produtos e processo da Pós-Gra-
duação.

Diante destes desafios, a Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa (POSGRAP) da UFS estabeleceu para o 
biênio 2014-2015 uma política de pós-graduação de 
cinco metas. A primeira meta se refere à questão do 
ensino, nela foram estabelecidos três objetivos: 1) cria-
ção de pelo menos quatro novos cursos de doutorado; 
2) consolidação dos cursos existentes, aumentando 
em média 1 ponto o conceito de cada Programa e me-
lhorar a distribuição de bolsas; 3) aprimorar o funciona-
mento do sistema eletrônico da pós-graduação. Serão 
adotadas diversas estratégias para o alcance destes ob-
jetivos, tais como: elaboração de propostas com auxílio 
de consultores da CAPES, estímulo à produção cientí-
fica e tecnologia de docentes e discentes, atualização 
das normas da pós-graduação, ampliação do relacio-
namento com as instituições de fomento a pesquisa e 
realização de reuniões periódicas de planejamento.

A segunda meta se refere à internacionalização dos 
programas. Serão adotadas três estratégias visando à 



inserção e ao aumento dos programas internacional-
mente. Primeiramente, em 2014 todos os programas 
de pós-graduação terão suas páginas em pelo menos 
dois idiomas. Estamos envidando esforços para incen-
tivas e fomentar a saída dos docentes e discentes para 
programas internacionais, o que inclui a participação 
em eventos científicos, realização de missões de estu-
dos e realização de bolsas-sanduíches fora do Brasil.

A terceira meta do Plano de Ação da Pós-Graduação 
na UFS se refere à ampliação das relações com a so-
ciedade. Isso implicará em alguns objetivos a serem 
alcançados: unificação no atendimento das deman-
das das pós-graduações Stricto e Lato Sensu e imple-
mentação de um novo organograma e reelaboração 
das páginas dos programas e da pró-reitoria. Para tal 
já foi criado uma Central de Atendimento, a Divisão 
de Avaliação e Acompanhamento (DAAPG) e a Divi-
são de Controle e Registro Acadêmico (DCRA).

As outras duas metas dizem respeito à busca de no-
vos investimentos em recursos humanos, sobretudo 
em relação ao atendimento aos docentes, discentes 
e ao público em geral e no tocante as reformulações 
almejadas no sistema de informação da POSGRAP. 
Por fim, a política de reestruturação da Pós-Gra-
duação investirá na adequação da infraestrutura da 
POSGRAP. Serão constituídos novos espaços físicos 
(DAAPG e DCRA), ampliada a aquisição de novos 
equipamentos eletrônicos, mobiliários e livros, além 
da ampliação dos espaços de ensino (salas de aulas 
e auditórios) e dos laboratórios.

O crescimento da Pós-Graduação é fundamental 
à qualificação profissional dos nossos alunos, pois 
permite à sociedade, em especial a sergipana, novas 
possibilidades de desenvolvimento social, científico e 
tecnológico. Conforme estabelece nosso PNE atual, é 
basilar em relação à importância da expansão da pós-
-graduação, pois estabelece como uma das metas a 
elevação do número de matrículas neste nível de for-
mação acadêmica e profissional.

Prof. Dr. Ângelo Antoniolli
Reitor da UFS

THE POSTGRADUATE POLICY AT UFS 
AND ITS CHALLENGES

The National Education Plan (PNE) that was released 
on June 25, 2014 (Law nº 13,005), gives significant at-
tention to postgraduate programs in its policy about 
teachers’ continuous education. One of the targets is 
to increase the number of enrollments in Stricto Sensu 
programs to reach the annual goal of sixty thousand 
teachers with Masters degrees and twenty five thou-
sand with Doctorate degrees. In the past ten years, se-
veral measures have been taken in this sense, such as 
the expansion of funding for postgraduate programs, 
courses, and investment in research with the focus on 
innovation, among others.

This new national plan points to the continuity of the 
previous educational policy of the Federal Govern-
ment regarding the expansion of new postgradua-
te courses and enrollments. Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) has been following this tendency. Our 
experience with postgraduate studies began in 1985, 
with the creation of the Geography Master’s program. 
Since 1990, UFS has been offering new courses, such 
as the postgraduate programs in Education (1994), 
and in Development and Environment (1995). In 
2006, UFS offered eight postgraduate courses. Cur-
rently, it offers 44 Masters courses (academic and pro-
fessionalizing) and 12 Doctoral programs in various 
areas of knowledge. Postgraduate expansion is also 
related to the number of students’ enrollments. There 
was an annual growth of 15.58% enrollments in pos-
tgraduate programs opposed to 8.77% in undergra-
duate courses, in the period between 2004 and 2012. 
Currently, there are 750 students enrolled in our PhD 
programs, and over 3,400 in our Masters programs. 
188 people have already got their Doctorate degrees 
and 1,638 have got their Masters degrees in over 29 
years of Universidade Federal de Sergipe’s existence. 
In 2013, of the total amount presented above, more 
than 62 doctors (one-third) and 398 masters (almost a 
quarter) got their degrees.

The expressive fast growth of UFS’ postgraduate sys-
tem presents huge challenges to all of us in the sense 
of always providing society with high quality conti-
nuous education. Under this perspective, considering 
the continuous growth in the number of courses of-
fered by UFS since 1990, the postgraduate policy un-
dertaken by the current management seeks to con-
solidate the university’s postgraduate programs. UFS 
is aware of the importance of training high-qualified 
professionals with Masters and PhD degrees for the 
development of the state of Sergipe. Therefore, we 
understand that we should invest our efforts and re-
sources to provide society with good quality courses 
and research. The local market still lacks professionals 
with a high level of qualification, despite the 188 pro-



fessionals with a Doctoral degree granted by UFS and 
the presence of doctors who came from other places 
to work for Higher education institutions in Sergipe. 
In this sense, UFS has developed a plan for the next 
2 years, aiming to consolidate its postgraduate pro-
grams. As its first goal, UFS will increase the number 
of Doctoral programs. Besides the current 12 UFS 
postdoctoral programs, the university submitted, in 
2014, three new postdoctoral courses proposals to 
the Coordination for the Improvement of Higher Edu-
cation Personnel (CAPES).

By increasing the number of students and courses at 
doctoral level, besides helping the state’s develop-
ment, it will enable UFS to attract and maintain more 
qualified professors to take part in its staff, teaching 
and developing research, which will help receive 
more financial resources as well as to expand its inter-
nationalization project. 

The second goal is the improvement of the univer-
sity’s evaluation rates. The main index for assessing 
the National Postgraduate System (SNPG) is a trien-
nial evaluation conducted by CAPES. The evaluation 
of our programs improved in 2013. Two UFS programs 
scored grade 5; 4 programs improved their perfor-
mances going from grade 3 to grade 4, and none of 
the courses decreased in grade.

In this regard, we have been working with researchers 
with experience related to the evaluation system used 
by CAPES along with the programs collegiate bodies, 
to discuss strategies that will help UFS to achieve a 
conceptual evolution that will effectively help impro-
ve its postgraduate programs.

Faced with these challenges, the UFS Office of the 
Dean of Postgraduate Studies and Research (POS-
GRAP) has established, for the biennium 2014-2015, 
five postgraduate policy goals. The first goal refers 
to the issue of teaching: three objectives were es-
tablished: 1) Creation of at least four new Doctoral 
courses; 2) Consolidation of existing courses, raising 
the grades of each program at least 1 point, and im-
proving the distribution of grants; 3) Improve the 
postgraduate electronic system. Various strategies 
will be adopted to reach those objectives, such as: 
the development of proposals with the aid of CAPES 
consultants; stimulus to scientific and technological 
production of teachers and students, updating of 
post-graduation rules; establishment of straighter re-
lationship with the institutions that promote resear-
ch; regular meetings.

The second goal refers to the internationalization of 
programs. Three strategies will be adopted for the 
insertion and the increase of international programs. 
First, all graduate programs will have their pages in, 

at least, two languages. This action has been already 
in progress since 2014. We are encouraging and pro-
moting the participation of teachers and students 
in international programs, including participation in 
scientific events, conducting study missions and par-
ticipating in “sandwich” programs abroad.

The third goal refers to the expansion of the rela-
tionship between UFS and society through answe-
ring the demands of both Stricto and Lato Sensu 
programs; implementing a new organogram, and re-
designing all the webpages with information about 
the postgraduate programs. For such, the Costumer 
Service department, the Division for Evaluation and 
Monitoring (DAAPG), and the Division of Control and 
Academic Record (DCRA) were created.

The other two goals refer to the search for new invest-
ments in human resources, especially to deal with the 
demands of teachers, students, society as well as POS-
GRAP’s demands related to the information system. 
Finally, UFS will invest in infrastructure. New physical 
spaces will be built: the DAAPG and DCRA offices, 
classrooms, auditoriums, and laboratories. Electronic 
equipment, furniture and books will be bought in 
addition to the expansion of teaching spaces (class-
rooms and auditoriums) and laboratories.

The growth of postgraduate education is crucial to the 
professional qualification of our students, because it 
opens new social, scientific and technological possibi-
lities for the development of our society, especially of 
the Sergipe state. The expansion of Postgraduate Pro-
grams is considered to be fundamental by the current 
PNE.

Prof. Dr. Ângelo Antoniolli
UFS Rector



A PÓS-GRADUAÇÃO NA UFS

O Sistema de Pós-Graduação da Universidade Federal 
de Sergipe compreende o conjunto de atividades de 
ensino e pesquisa, em nível avançado, com a partici-
pação de docentes e discentes de diferentes áreas de 
conhecimento. Seus objetivos principais são: estru-
turar Programas de Pós-Graduação que articulem os 
vários níveis de ensino voltados para a formação do 
pesquisador e para a produção científica, tecnológica, 
filosófica, cultural e artística; estimular a participação 
de pesquisadores em todas as formas possíveis de pro-
jetos institucionais de pesquisa, especialização, aper-
feiçoamento, mestrado e doutorado, através de uma 
padronização de organização e funcionamento, além 
de uma integração dos cursos de pós-graduação, com 
o objetivo de atender às diferentes demandas sociais; 
capacitar docentes para o ensino nos níveis básico e 
superior, bem como atender à profissionalização e aos 
vários setores produtivos da sociedade, no que con-
cerne à qualificação técnica e científica; promover a 
educação continuada para portadores de diplomas de 
curso superior, de forma a qualificá-los para o exercício 
profissional nos diversos setores da sociedade; prover 
intercâmbios com instituições acadêmicas, culturais, 
empresariais e com a sociedade em geral, visando a 
uma maior interação com a comunidade, e a resguar-
dar o projeto institucional da Universidade.

Esse sistema é regulamentado pelas Resoluções nº 
25/2014/CONEPE e nº 102/2014/CONEPE e tem suas 
atividades operacionalizadas pela Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa (POSGRAP), por meio da 
Coordenação de Pós-Graduação (COPGD), da Comis-
são de Pós-Graduação e por nove comitês de área aos 
quais os programas de pós-graduação estão vincu-
lados: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; 
Engenharias e Computação; Ciências da Saúde; Ciên-
cias Agrárias; Ciências Sociais; Ciências Humanas; Lin-
guística, Letras e Artes/; Multidisciplinar. 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu, conforme 
sua natureza e modalidade, são classificados em uma 
das categorias seguintes: cursos de doutorado, que 
visam à capacitação para a docência na graduação 
e pós-graduação e à formação científica, cultural ou 
artística ampla e aprofundada, desenvolvendo a ca-
pacidade individual de pesquisa e a criatividade nos 
diferentes domínios do saber; cursos de mestrado 
acadêmico, que visam à capacitação para a docência 
em ensino de graduação e à formação científica para 
o desenvolvimento de projetos de pesquisa; ou, cur-
sos de mestrado profissional, que visam à formação 
de profissionais pós-graduados aptos a elaborarem 
novas técnicas e processos, objetivando um aprofun-
damento de conhecimento ou técnicas de pesquisa 
científica, tecnológica ou artística.

Os processos seletivos são realizados individualmen-
te por cada programa de pós-graduação, regularmen-
te no último trimestre e ocasionalmente no primeiro 
semestre. A matrícula como aluno regular em cursos 
de pós-graduação stricto sensu, aberta a diplomados 
de cursos de graduação, exige aprovação em exames 
de seleção, cujos critérios são estabelecidos no regi-
mento de cada programa e em conformidade com as 
normas estabelecidas pela UFS. A aceitação de diplo-
mados por instituição de nível superior estrangeira 
dependerá do parecer do colegiado do programa, 
observados o histórico escolar do candidato e a le-
gislação em vigor. Também são ofertadas vagas para 
alunos especiais, que são aqueles selecionados, atra-
vés de processo seletivo específico, para cursar disci-
plinas ofertadas por um programa de pós-graduação, 
visando a obtenção de créditos, observados os requi-
sitos fixados no regimento do programa.

Prof. Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima
Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa

Prof. Dr. Carlos Alexandre Borges Garcia
Coordenador de Pós-graduação
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THE POSTGRADUATE SYSTEM AT UFS

The UFS Postgraduate Education system comprises a 
set of teaching and research activities, at advanced le-
vel, with the participation of teachers and students from 
different areas of knowledge. Its main objectives are: 
developing Postgraduate Programs at various levels of 
education and areas to form researchers as well as to 
develop scientific, technological, artistic, cultural and 
philosophical productions. It also aims to motivate re-
searchers to participate in various institutional projects, 
including the ones related to specialization, continuous 
training, Masters and Doctorate projects, through a stan-
dardization of organization and functioning; promote 
an integration of postgraduate courses, in order to meet 
different social demands; empower teachers to teach 
for basic and higher education levels; provide society 
with professionalizing training; answer the needs of the 
various productive sectors of society in regards to tech-
nical and scientific qualifications; promote continuing 
education for people with diplomas of higher education 
in order to qualify them for professional practice in the 
various sectors of society; provide exchange between 
the university and other academic, cultural, and busi-
ness institutions and the society, with the objective of 
establishing greater interaction with the community, 
and safeguarding the University’s institutional project.

This system is regulated by Resolutions nº 25/2014/
CONEPE and nº 102/2014/CONEPE. Its activities were 
implemented by the Office of the Dean of Postgra-
duate Studies and Research (POSGRAP), through the 
Coordination of Postgraduate Studies (COPGD), the 
Committee of Postgraduate Studies, and nine area 
committees to which the postgraduate programs 
are linked: Exact Sciences and Earth Sciences; Biolo-
gical Sciences; Engineering and Computing; Health 
Sciences; Agricultural Sciences; Social Sciences; Hu-
manities; Linguistics, Languages and Arts; Multidis-
ciplinary area. 

The stricto sensu graduate courses, according to their 
nature and modality, are classified into one of the fol-
lowing categories: Doctorate courses, which aim to 
train professionals to teach in both undergraduate 
and postgraduate studies; promote scientific, cultu-
ral and artistic formation to develop the practice of 
research; and raise the level of creativity in various 
fields of knowledge. Masters courses, which aim to 
train professionals to teach at undergraduate level; 
promote scientific training to motivate the interest in 
developing research projects. Professionalizing Mas-
ter courses, which aim to train postgraduate profes-
sionals to develop new techniques and processes to 
deepen the level of knowledge related to scientific, 
technological and artistic research.

The admission process is carried out under the rules 
of each postgraduate program. It happens regularly 
in the last trimester, and occasionally, in the first half. 
Candidates with a diploma from undergraduate cou-
rses are submitted to an exam in order to be accep-
ted to study at one of the postgraduate programs. 
The criteria for the exams is established according 
to the rules of each program and according to the 
rules established by UFS. The acceptance of students 
with diplomas from foreign High education institu-
tions will depend on the analysis of the program’s 
evaluation committee in regards to the student’s 
records and the legislation about that matter. There 
are also some spaces in the courses for the so-called 
‘special students’. They go through a differentiated 
evaluation process, aiming to attend some subjects 
offered by the programs, in order to get credits, in 
compliance with the requirements established by 
the program’s rules.

Prof. Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima
Dean of Postgraduate Studies and Research

Prof. Dr. Carlos Alexandre Borges Garcia
Undergraduate Program Coordinator
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ÁREA 01: Ciências Exatas e da Terra

Programa de Pós-Graduação Profissional 
 em Ensino de Física

Programa de Pós-Graduação em Física

Programa de Pós-Graduação em  
Geociências e Análise de Bacias

Programa de Pós-Graduação em Matemática

Programa de Pós-Graduação 
 Profissional em Matemática

Programa de Pós-Graduação em Química

ÁREA 02: Ciências Biológicas

Programa de Pós-Graduação  
em Biologia Parasitária

Programa de Pós-Graduação  
em Ciências Fisiológicas

Programa de Pós-Graduação  
em Ecologia e Conservação

ÁREA 03: Engenharias e Computação

Programa de Pós-Graduação  
em Ciências da Computação

Programa de Pós-Graduação  
em Ciência e Engenharia de Materiais

Programa de Pós-Graduação  
em Engenharia Civil

Programa de Pós-Graduação  
em Engenharia Elétrica

Programa de Pós-Graduação  
em Engenharia Química

Programa de Pós-Graduação  
em Recursos Hídricos

ÁREA 04: Ciências da Saúde

Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Aplicadas à Saúde

Programa de Pós-Graduação  
em Ciências da Saúde

Programa de Pós-Graduação  
em Ciências Farmacêuticas

Programa de Pós-Graduação  
em Educação Física

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Programa de Pós-Graduação em Odontologia

ÁREA 05: Ciências Agrárias

Programa de Pós-Graduação em  
Agricultura e Biodiversidade

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
de Recursos Naturais

Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia

ÁREA 06: Ciências Sociais Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração

Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Administração Pública

Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Programa de Pós-Graduação em Direito

Programa de Pós-Graduação em Economia

Programa de Pós-Graduação Profissional  
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia

Programa de Pós-Graduação em  
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AREA 01: Exact Sciences and Earth Sciences

Professionalizing Postgraduate Program  
in Physics Teaching

Postgraduate Program in Physics

Postgraduate Program in Geoscience  
and Basin Analysis

Postgraduate Program in Mathematics

Professionalizing Postgraduate  
Program in Mathematics

Postgraduate Program in Chemistry

Area 02: Biological Sciences

Postgraduate Program in  
Parasite Biology

Postgraduate Program in  
Physiological Sciences

Postgraduate Program in  
Ecology and Conservation

AREA 03: Engineering and computing

Postgraduate Program in  
Computer Science

Postgraduate Program in Materials  
Science and Engineering

Postgraduate Program in  
Civil Engineering

Postgraduate Program in  
Electrical Engineering

Postgraduate Program in  
Chemical Engineering

Postgraduate Program in  
Water Resources

AREA 04: Health Sciences

Postgraduate Program in Sciences  
Applied to Health

Postgraduate Program  
in Health Sciences

Postgraduate Program in  
Pharmaceutical Sciences

Postgraduate Program in  
Physical Education

Postgraduate Program in Nursing

Postgraduate Program in Dentistry

AREA 05: Agronomical Sciences

Postgraduate Program In Agriculture  
And Biodiversity

Postgraduate Program In Biotechnology  
Of Natural Resources

Postgraduate Program In Science  
And Food Technology

Postgraduate Program In Zootechnics

Area 06: Applied Social Sciences

Postgraduate Program In Administration

Postgraduate Program In Professional  
Public Administration.

Postgraduate Program In Communication

Postgraduate Program In Law

Postgraduate Program In Economy

Professional Postgraduate Program  
in Economics

Postgraduate Program In Social Srvice

Area 07: Human Sciences

Postgraduate Program In Anthropology

Postgraduate Program In Archeology

Postgraduate Program In Religion Sciences

Postgraduate Program In Education

Postgraduate Program In Science And 
Mathematics Teaching

Postgraduate Program In Philosophy

Postgraduate Program In Geography

Postgraduate Program In History

Postgraduate Program In Social Psychology

Postgraduate Program In Sociology

Area 08: Linguistics, Languages and Art

Postgraduate Program In Languages

Professionalizing Postgraduate  
Program In Languages

Professionalizing Postgraduate Program In 
Languages (Itabaiana)

Area 09: Multidisciplinary

Postgraduate Program In Biotechnology

Postgraduate Program In Intellectual  
Property Science

Postgraduate Program In Development  
And Environment

Postgraduate Program in Development and 
Environmental Studies (Network)

Postgradute Program in Professional Master’s 
in Environmental Studies (PROF – CIAMB)
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13CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
FÍSICA

O Programa de Pós-graduação Profissional em 
Ensino de Física da UFS faz parte do Programa 
Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de 
Física (MNPEF), da Sociedade Brasileira de Física. O 
MNPEF é um programa nacional de pós-graduação 
de caráter profissional, voltado a professores de 
ensino médio e fundamental com ênfase principal 
em aspectos de conteúdos na área de física. O ob-
jetivo do curso é capacitar em nível de mestrado 
uma fração muito grande professores da educação 
básica quanto ao domínio de conteúdos de física 
e de técnicas atuais de ensino para aplicação em 
sala de aula como, por exemplo, estratégias que 
utilizam recursos de mídia eletrônica, tecnológicos 
e/ou computacionais para motivação, informação, 
experimentação e demonstrações de diferentes fe-
nômenos físicos.

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Ensino de 
Física

Ano de criação: 2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ensino de Física

Linha de pesquisa: I. Física na Educação Básica; II. 
Física no Ensino Médio; III. Processos de Ensino e Apren-
dizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação 
no Ensino de Física.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgpf

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

PROFESSIONALIZING 
POSTGRADUATE PROGRAM IN 
TEACHING PHYSICS

The UFS Professionalizing Graduate Program in 
Teaching Physics is part of the National Program 
of Professionalizing Master’s in Physics Education 
(MNPEF), part of the Brazilian Physics Society. The 
MNPEF is a national program of postgraduate pro-
fessionalizing character, aimed at improving know-
ledge of Middle and Elementary school teachers. It 
aims to qualify, at the Master’s level, a large num-
ber of teachers who work with basic education so 
they improve their knowledge about Physics and 
current teaching techniques, such as strategies in-
volving the use of electronic media, technological/
computational resources to help the acquisition of 
information, conduct experiments and demonstra-
tions of different physical phenomena.

Course offered: Professionalizing Master’s in Teaching 
Physics

Year of creation: 2013

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Lines of research: I. Physics in Basic Education; II. Physi-
cs in Middle School; III. Learning and Teaching Processes 
and Communication and Information Technologies 
Applied to Physics Teaching. 

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgpf

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ÁREA 01: 
Ciências Exatas e 

da Terra

AREA 01: 
Exact Sciences and 
Earth Sciences



13CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA

O Programa de Pós-graduação Profissional em Ensino 
de Física da UFS faz parte do Programa Nacional de 
Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), da 
Sociedade Brasileira de Física. O MNPEF é um progra-
ma nacional de pós-graduação de caráter profissional, 
voltado a professores de ensino médio e fundamental 
com ênfase principal em aspectos de conteúdos na 
área de física. O objetivo do curso é capacitar em nível 
de mestrado uma fração muito grande professores da 
educação básica quanto ao domínio de conteúdos de 
física e de técnicas atuais de ensino para aplicação em 
sala de aula como, por exemplo, estratégias que utilizam 
recursos de mídia eletrônica, tecnológicos e/ou compu-
tacionais para motivação, informação, experimentação 
e demonstrações de diferentes fenômenos físicos.

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Ensino de 
Física

Ano de criação: 2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ensino de Física

Linha de pesquisa: I. Física na Educação Básica; II. Física 
no Ensino Médio; III. Processos de Ensino e Aprendizagem 
e Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino 
de Física.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgpf

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ROFESSIONALIZING POSTGRADUATE 
PROGRAM IN TEACHING PHYSICS

The UFS Professionalizing Graduate Program in Tea-
ching Physics is part of the National Program of Pro-
fessionalizing Master’s in Physics Education (MNPEF), 
part of the Brazilian Physics Society. The MNPEF is a 
national program of postgraduate professionalizing 
character, aimed at improving knowledge of Mid-
dle and Elementary school teachers. It aims to qua-
lify, at the Master’s level, a large number of teachers 
who work with basic education so they improve their 
knowledge about Physics and current teaching tech-
niques, such as strategies involving the use of elec-
tronic media, technological/computational resources 
to help the acquisition of information, conduct ex-
periments and demonstrations of different physical 
phenomena.

Course offered: Professionalizing Master’s in Teaching 
Physics

Year of creation: 2013

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Lines of research: I. Physics in Basic Education; II. Physics 
in Middle School; III. Learning and Teaching Processes and 
Communication and Information Technologies Applied to 
Physics Teaching. 

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgpf

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



14CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FÍSICA

O Programa de Pós-Graduação em Física tem como 
objetivos propiciar uma formação sólida e atual em 
assuntos que se encontram na fronteira do conhe-
cimento humano, sendo um centro formador de re-
cursos humanos para atuar em instituições de ensino 
superior, institutos de pesquisa e empresas de cunho 
tecnológico. O curso de Mestrado que tem por fina-
lidades aprofundar a competência adquirida pelo 
estudante nos cursos de graduação, desenvolvendo 
o domínio das técnicas de investigação no campo da 
Física. Já o curso de doutorado tem por finalidades 
proporcionar formação científica avançada, desen-
volvendo a capacidade de pesquisa e poder criador 
nos diversos campos da Física contemporânea.

Cursos ofertados: Mestrado e Doutorado em Física

Ano de criação: Mestrado em 1994 e Doutorado em 
2006

Avaliação dos cursos: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração do mestrado e do doutorado: Física 
da matéria condensada;

Linhas de pesquisa do mestrado: I. Física estatística; II. 
Preparação e caracterização de materiais

Linhas de pesquisa do doutorado: I. Física médica; II. 
Magnetismo; III. Materiais cerâmicos avançados; IV. Simula-
ção computacional e caracterização de materiais; V. Física 
estatística; VI. Preparação e caracterização de materiais

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
npgfi

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PHYSICS

The graduate program in Physics aims to provide 
current and solid training to prepare professionals 
to work at institutions of higher education, research 
institutes and companies of technological nature. The 
Master’s program aims to consolidate students’ com-
petence acquired at undergraduate level, through de-
veloping investigative techniques applied to the field 
of Physics. The Doctorate program aims to provide 
advanced scientific training, developing the capacity 
of doing research and being creative in the various 
fields of Contemporary Physics.

Course offered: Master’s and Doctorate in Physics

Year of creation: Master’s 1994, Doctorate 2006

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Master’s and Doctorate area of concentration: Con-
densed matter Physics

Master’s lines of research: I. Statistic Physics; II. Prepara-
tion and Characterization of Materials.

Doctorate lines of research: I. Medical Physics; II. Mag-
netism; III. Advanced Ceramic Materials; IV. Computational 
Simulation and Characterization of Materials; V. Statistical 
Physics; VI. Preparation and Characterization of Materials.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/npgfi

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



15CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GEOCIÊNCIAS E ANÁLISE DE BACIAS

O Programa de Pós-Graduação em Geociências e 
Análise de Bacias (PGAB) é constituído por uma As-
sociação Temporária entre a Universidade Federal de 
Sergipe e o Programa de Pós-Graduação em Geociên-
cias (Geoquímica e Geotectônica), da Universidade 
de São Paulo, e o Programa de Pós-Graduação em 
Geologia, da Universidade de Brasília. Seus objetivos 
são: I. Formar pessoal qualificado para o exercício da 
pesquisa e do magistério superior, considerados in-
dissociáveis no campo das Geociências; II. Incentivar 
a pesquisa na área das Geociências, sob perspectiva 
multi e interdisciplinar; III. Produzir, difundir e aplicar 
o conhecimento das Geociências na realidade econô-
mica e cultural da região Nordeste integrado a uma 
visão global do desenvolvimento sustentável.

Curso ofertado: Mestrado em Geociências e Análise de 
Bacias

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Geociência

Linha de pesquisa: I. Estratigrafia, Análise de Bacias e Ca-
racterização de Reservatórios; II. Estudos do Embasamento 
e Análise de Proveniências; III. Geomorfologia e Geopro-
cessamento Aplicados às Geociências; IV. Paleontologia e 
Bioestratigrafia

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
pgab

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
GEOSCIENCE AND BASIN ANALYSIS

The Postgraduate program in Geoscience and Basin 
Analysis (PGAB) consists of a temporary partnership 
between Universidade Federal de Sergipe and the gra-
duate program in Earth Sciences (geochemistry and 
Geotectonic) of Universidade de São Paulo as well as 
with the graduate program in Geology of Universida-
de de Brasilia. It aims to: I. Train qualified personnel to 
deal with research and higher education teaching, 
both considered essential in the field of Geosciences; 
II. Encourage research in the field of Geosciences, un-
der multi and interdisciplinary perspectives; III. Pro-
duce, disseminate and apply knowledge related to 
Geosciences, considering the economic and cultural 
realities of the Northeast region of Brazil, under a glo-
bal vision of sustainable development.

Course offered: Master’s degree in Geosciences and 
Basin Analysis

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Geoscience

Lines of research: I. Stratigraphy, Basin Analysis and Char-
acterization of Reservoirs; II. Foundation Studies and Analysis 
of Origins; III. Geomorphology and Geoprocessing applied to 
Geosciences; IV. Paleontology and Biostratigraphy.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/pgab

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



16CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MATEMÁTICA

O Programa de Pós-Graduação em Matemática (PRO-
MAT) é constituído por uma Associação Temporária 
entre a Universidade Federal de Sergipe e a Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Seus objetivos são: I. 
Formar pessoal qualificado para o exercício da pes-
quisa e do magistério superior, considerados indisso-
ciáveis no campo da Matemática; II. Incentivar a pes-
quisa na área da Matemática, sob perspectiva multi 
e interdisciplinar; III. Produzir, difundir e aplicar o co-
nhecimento da Matemática na realidade econômica 
e cultural da região Nordeste integrado a uma visão 
global do desenvolvimento sustentável.

Curso ofertado: Mestrado em Matemática

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Matemática

Linhas de pesquisa: I. Análise e Topologia; II. Geometria

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
promat

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
MATHEMATICS

The Postgraduate program in Mathematics (PROMAT) 
consists of a temporary partnership between Univer-
sidade Federal de Sergipe and Universidade Federal de 
Pernambuco. It aims to: I. Form qualified personnel for 
the performance of research and superior teaching, 
considered essential in the field of mathematics; II. 
Train qualified personnel to deal with research and 
higher education teaching, both considered essential 
in the field of Mathematics; II. Encourage research in 
the field of Mathematics, under multi and interdis-
ciplinary perspectives; III. Produce, disseminate and 
apply knowledge related to Mathematics, conside-
ring the economic and cultural realities of the Nor-
theast region of Brazil, under a global vision of sustai-
nable development.

Course offered: Master’s degree in Mathematics 

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Mathematics

Lines of research: I. Analysis and Topology; II. Geometry.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/promat

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



17CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Na-
cional (PROFMAT) tem como objetivo proporcionar 
formação matemática aprofundada, relevante e arti-
culada com o exercício da docência no Ensino Básico, 
visando fornecer ao egresso uma qualificação certifi-
cada para o exercício da profissão de professor de Ma-
temática. O PROFMAT é um curso semipresencial com 
oferta nacional que concede aos egressos o título de 
Mestre, coordenado pela Sociedade Brasileira de Ma-
temática (SBM) e integrado por Instituições de Ensino 
Superior associadas em uma Rede Nacional, no âm-
bito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Matemática

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Matemática

Linha de pesquisa: Matemática

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
profmat

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

PROFESSIONALIZING POSTGRADUATE 
PROGRAM IN MATHEMATICS

The Professionalizing postgraduate program in Ma-
thematics, a National Network (PROFMAT), aims to 
deepen the formation of qualified professionals by 
offering a relevant and articulated training dedicated 
to the teaching of the subject at primary educational 
level; provide certified qualification for the practice of 
the profession of Mathematics teacher. The PROFMAT 
is a course that is partly offered at distance with na-
tional grants to offer graduates the title of Masters. It 
is coordinated by the Brazilian Mathematics Society 
(SBM) in a partnership with higher education institu-
tions that are associated to a national network, within 
the framework of the Open University of Brazil (UAB).

Course offered: Professional Master’s degree in Mathe-
matics

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Mathematics

Lines of research: Mathematics 

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/profmat

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



18CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
QUÍMICA

O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) 
visa possibilitar ao estudante condições de desenvol-
ver estudos de natureza científica e tecnológica para o 
domínio dos instrumentos conceituais e metodológi-
cos interdisciplinares que integram a área de química, 
qualificando-o à docência, à pesquisa e ao exercício 
profissional especializado. Ele se propõe a ter um ca-
ráter interdisciplinar que proporcione aos alunos co-
nhecimentos, habilidades e experiência em pesquisa, 
para contribuir efetivamente com o desenvolvimento 
científico e tecnológico da região e do país.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Química

Ano de criação: Mestrado em 2003 e Doutorado em 
2014

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: I. Química Inorgânica; II. Química 
Analítica; III. Química Orgânica; IV. Físico-Química

Linha de pesquisa: I. Química teórica e computacional; 
II. Química de interfaces e nanomateriais; III. Análise de 
traços e química ambiental; IV. Análise de traços e química 
ambiental; V. Química do petróleo, derivados biocombus-
tíveis e produtos da biomassa; VI. Síntese, desenvolvimen-
to e aplicação de materiais; VII. Química de coordenação; 
VIII. Síntese dos compostos orgânicos; IX. Química dos 
produtos naturais e ecologia química

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgq

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
CHEMISTRY

The Postgraduate program in Chemistry (PPGQ) aims 
to enable students to develop scientific and techno-
logical studies related to the field of conceptual and 
interdisciplinary methodological instruments in the 
Chemical area; qualify professionals to teach, conduct 
research and develop specialized professional practi-
ce. It offers an interdisciplinary approach that provi-
des students with knowledge, skills and experience 
in research to effectively contribute to the scientific 
and technological development of the region and the 
country.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in 
Chemistry

Year of creation: Master’s 2003, Doctorate 2014

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: I. Inorganic Chemistry; II. 
Analytical Chemistry; III. Organic Chemistry; IV. Physical 
Chemistry.

Lines of research: I. Theoretical and Computational 
Chemistry; II. Chemistry of Interfaces and Nanomaterials; 
III. Analysis of Traits and Environmental Chemistry; IV. 
Trace analysis and Environmental Chemistry; V. Petroleum 
Chemistry, derivatives biofuels and biomass products; 
VI. Synthesis, Development and Application of materials; 
VII. Coordination Chemistry; VIII. Synthesis of Organic 
Compounds; IX. Natural Products Chemistry and Chemical 
Ecology.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgq

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM BIOLOGIA PARASITÁRIA

O Programa de Pós-graduação em Biologia Parasi-
tária (PROBP) está estruturado em associação com 
o Programa de Pós-Graduação em Imunologia Bá-
sica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo. Esta asso-
ciação garante a colaborações entre professores 
das duas instituições, em áreas de pesquisas afins, 
contribuindo para elevar o nível de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico nos laboratórios da UFS 
e no Estado de Sergipe. O objetivo principal desta 
pós-graduação é formar pesquisadores em nível 
de mestrado acadêmico capacitados para produzir, 
difundir e aplicar o conhecimento da dinâmica de 
bioagentes de interesse econômico e da saúde na 
região Nordeste. Com isso, possibilitará a inserção 
do mestre formado em parasitologia nas Políticas 
Públicas de Saúde voltadas ao controle e preven-
ção de doenças parasitárias de interesse nacional. 

Curso ofertado: Mestrado em Biologia Parasitária

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Biologia Parasitária

Linha de pesquisa: I. Relação Parasito-Hospedeiro; II. 
Epidemiologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
probp

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PARASITE BIOLOGY

The Postgraduate program in Parasite Biology 
(PROBP) is structured in association with the post-
graduate program in Basic and Applied Immunolo-
gy of Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Uni-
versidade de São Paulo. The partnership between 
professors from both institutions contributes to 
raise the level of research in the area and the tech-
nological development of UFS laboratories and the 
development of the State of Sergipe. Its main ob-
jective is to train researchers in academic master’s 
level to produce, disseminate and apply knowledge 
of the dynamics of bio-agents, an important issue 
related to the fields of health and economy of the 
Northeastern region. As a result, the professional 
with a master’s degree in Parasitology can take part 
in public health policies aimed at the control and 
prevention of parasite diseases of national interest.

Course offered: Master’s degree in Parasitic Biology

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Parasite Biology

Lines of research: I. Host-Parasite Relationship; II. Epi-
demiology of Infectious and parasite Diseases.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/probp

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ÁREA 02: 
Ciências Biológicas

AREA 02: 
Biological Sciences
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOLOGIA PARASITÁRIA

O Programa de Pós-graduação em Biologia Parasi-
tária (PROBP) está estruturado em associação com 
o Programa de Pós-Graduação em Imunologia Bási-
ca e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo. Esta associação 
garante a colaborações entre professores das duas 
instituições, em áreas de pesquisas afins, contribuin-
do para elevar o nível de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico nos laboratórios da UFS e no Estado de 
Sergipe. O objetivo principal desta pós-graduação é 
formar pesquisadores em nível de mestrado acadê-
mico capacitados para produzir, difundir e aplicar o 
conhecimento da dinâmica de bioagentes de interes-
se econômico e da saúde na região Nordeste. Com 
isso, possibilitará a inserção do mestre formado em 
parasitologia nas Políticas Públicas de Saúde voltadas 
ao controle e prevenção de doenças parasitárias de 
interesse nacional. 

Curso ofertado: Mestrado em Biologia Parasitária

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Biologia Parasitária

Linha de pesquisa: I. Relação Parasito-Hospedeiro; II. 
Epidemiologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
probp

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PARASITE BIOLOGY

The Postgraduate program in Parasite Biology (PRO-
BP) is structured in association with the postgradua-
te program in Basic and Applied Immunology of Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo. The partnership between professors 
from both institutions contributes to raise the level 
of research in the area and the technological deve-
lopment of UFS laboratories and the development 
of the State of Sergipe. Its main objective is to train 
researchers in academic master’s level to produce, 
disseminate and apply knowledge of the dynamics of 
bio-agents, an important issue related to the fields of 
health and economy of the Northeastern region. As a 
result, the professional with a master’s degree in Para-
sitology can take part in public health policies aimed 
at the control and prevention of parasite diseases of 
national interest.

Course offered: Master’s degree in Parasitic Biology

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Parasite Biology

Lines of research: I. Host-Parasite Relationship; II. Epide-
miology of Infectious and parasite Diseases.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/probp

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisioló-
gicas (PROCFIS) visa formar profissionais capacitados 
a desenvolver pesquisa científica e tecnológica na 
grande área das Ciências Fisiológicas, a qual englo-
ba as subáreas da Fisiologia, Bioquímica, Biofísica e 
Farmacologia. Esta formação tem como objetivo pro-
piciar a capacitação destes profissionais de forma a 
permitir que o egresso do Programa esteja habilita-
do a atuar como professor, pesquisador e orientador 
de projetos de pesquisa que envolvam graduação e 
pós-graduação em instituições de ensino superior. 
Ademais, este deverá estar capacitado para trabalhar 
em outros setores produtivos que envolvem pesqui-
sa experimental nas áreas englobadas pelas Ciências 
Fisiológicas.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Ciências 
Fisiológicas;

Ano de criação: Mestrado em 2011 e Doutorado em 
2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciências Fisiológicas

Linha de pesquisa: I. Produtos naturais; II. Neurociência

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
procfis

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PHYSIOLOGICAL SCIENCES

The Postgraduate program in Physiological Scien-
ces (PROCFIS) aims to train professionals to develop 
scientific and technological research in the broad 
area of Physiological Sciences, related to the subareas 
of Physiology, Biochemistry, Biophysics and Pharma-
cology; prepare professionals in the related area to 
act as teachers, researchers and advisors of research 
projects involving undergraduate and postgraduate 
studies in Higher education institutions; train profes-
sional to work in other productive sectors that involve 
experimental research in areas related to Physiologi-
cal Sciences.

Course offered: Master’s and Doctorate degree in Physi-
ological Science

Year of creation: Master’s 2011, Doctorate 2013

Course evaluation: CAPES grade 4

Area of concentration: Physiological Sciences.

Lines of research: I. Natural Products; II. Neuroscience.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/procfis

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

O Programa de Ecologia e Conservação aborda a pes-
quisa científica de padrões e processos ecológicos em 
diversos ambientes (terrestres e aquáticos), buscando 
compreender aspectos da biodiversidade, as respos-
tas dos organismos ao seu ambiente ou seu papel 
no funcionamento dos ecossistemas. Seus objetivos 
são: I. Qualificar profissionais em nível superior para 
atuar em grupos científicos objetivando fundamentar 
conhecimentos aprofundados na área de concentra-
ção; II. Fomentar a crítica, despertar a sensibilidade e 
formar competência para o gerenciamento das ques-
tões e problemáticas locais e regionais, relacionadas à 
ecologia e conservação.

Curso ofertado: Mestrado em Ecologia e Conservação

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013);

Áreas de concentração: I. Ecologia da caatinga; II. Ecologia 
e Conservação;

Linha de pesquisa: I. Biodiversidade da caatinga; II. 
Ecologia comportamental; III. Biomonitoramento e 
genética ambiental; IV. Restauração de áreas degradadas; 
V. Processos ecológicos; VI. Biodiversidade e conservação; 
VII. Biodiversidade e conservação; VIII. Ecologia comporta-
mental; IX. Processos ecológicos;

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppec;

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe.

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ECOLOGY AND CONSERVATION

The postgraduate program in Ecology and Conserva-
tion deals with scientific research on ecological pat-
terns and processes related to different environments 
(terrestrial and aquatic), in an attempt to develop the 
understanding of aspects related to biodiversity, and 
responses of organisms to their environment or their 
role in the functioning of ecosystems. It aims to: I. Qua-
lify professionals at a high level of excellence to take 
part in scientific groups to help consolidate knowled-
ge in the related area; II. Promote critical thinking and 
raise managerial competence to deal with local and re-
gional issues related to Ecology and Conservation.

Course offered: Master’s degree in Ecology and Conser-
vation

Year of creation: 2008

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: I. Ecology of the Caatinga; II. 
Ecology and Conservation;

Lines of research: I. Biodiversity of the Caatinga; II. 
Behavioral Ecology; III. Bio-monitoring and Environmental 
Genetics; IV. Restoration of Degraded Areas; V. Ecological 
Processes; VI. Biodiversity and Conservation; VII. Biodi-
versity and Conservation; VIII. Behavioral Ecology; IX. Ecolo-
gical processes.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppec;

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Com-
putação (PROCC) tem como objetivo central a for-
mação de recursos humanos em nível de mestrado 
acadêmico com capacidade para conduzir estudos 
e pesquisas, propor soluções, bem como desenvol-
ver novas tecnologias de software e hardware em 
uma das linhas de pesquisa da proposta, concilian-
do dessa forma as competências do corpo docente 
com as necessidades e demandas regionais.

Curso ofertado: Mestrado em Ciências da Computa-
ção

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciência da Computação

Linha de pesquisa: I. Engenharia de Software; II. 
Computação Inteligente; III. Redes de Computadores e 
Sistemas Distribuídos

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
procc

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
COMPUTER SCIENCE

The Postgraduate program in Computer Science 
(PROCC) aims to train human resources at the Mas-
ter’s level to conduct studies and research, propose 
solutions as well as develop new technologies of 
software and hardware related to one or another 
line of research of the program; apply the profes-
sional competence acquired at the program to the 
regional needs and demands.

Course offered: Master’s degree in Computer Science

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Computer Science

Lines of research: I. Software Engineering; II. Smart 
Computing; III. Computer networks and distributed 
systems

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/procc

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ÁREA 03: 
Engenharias e 

Computação

AREA 03: 
Engineering and 
computing
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Com-
putação (PROCC) tem como objetivo central a for-
mação de recursos humanos em nível de mestrado 
acadêmico com capacidade para conduzir estudos 
e pesquisas, propor soluções, bem como desenvol-
ver novas tecnologias de software e hardware em 
uma das linhas de pesquisa da proposta, concilian-
do dessa forma as competências do corpo docente 
com as necessidades e demandas regionais.

Curso ofertado: Mestrado em Ciências da Computa-
ção

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciência da Computação

Linha de pesquisa: I. Engenharia de Software; II. 
Computação Inteligente; III. Redes de Computadores e 
Sistemas Distribuídos

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
procc

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
COMPUTER SCIENCE

The Postgraduate program in Computer Science 
(PROCC) aims to train human resources at the Mas-
ter’s level to conduct studies and research, propose 
solutions as well as develop new technologies of 
software and hardware related to one or another 
line of research of the program; apply the profes-
sional competence acquired at the program to the 
regional needs and demands.

Course offered: Master’s degree in Computer Science

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Computer Science

Lines of research: I. Software Engineering; II. Smart 
Computing; III. Computer networks and distributed 
systems

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/procc

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, 
CEP 49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ÁREA 03: 
Engenharias e 

Computação

AREA 03: 
Engineering and 
computing
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Com-
putação (PROCC) tem como objetivo central a for-
mação de recursos humanos em nível de mestrado 
acadêmico com capacidade para conduzir estudos e 
pesquisas, propor soluções, bem como desenvolver 
novas tecnologias de software e hardware em uma 
das linhas de pesquisa da proposta, conciliando des-
sa forma as competências do corpo docente com as 
necessidades e demandas regionais.

Curso ofertado: Mestrado em Ciências da Computação

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciência da Computação

Linha de pesquisa: I. Engenharia de Software; II. Compu-
tação Inteligente; III. Redes de Computadores e Sistemas 
Distribuídos

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
procc

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
COMPUTER SCIENCE

The Postgraduate program in Computer Science 
(PROCC) aims to train human resources at the Mas-
ter’s level to conduct studies and research, propose 
solutions as well as develop new technologies of 
software and hardware related to one or another line 
of research of the program; apply the professional 
competence acquired at the program to the regional 
needs and demands.

Course offered: Master’s degree in Computer Science

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Computer Science

Lines of research: I. Software Engineering; II. Smart Com-
puting; III. Computer networks and distributed systems

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/procc

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 
MATERIAIS

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Enge-
nharia de Materiais (P2CEM) atua em uma área multi-
disciplinar diretamente associada ao desenvolvimen-
to e aprimoramento das propriedades dos materiais 
já existentes ou à concepção de novos materiais. A 
historia da humanidade foi marcada pela descoberta 
e uso de materiais (idade da pedra, bronze, ferro, etc), 
demonstrando claramente a sua importância para o 
homem. Os avanços atuais observados em áreas tão 
distintas quando a aeronáutica, eletrônica, saúde, 
energia, esporte e lazer, não poderiam ter sido alcan-
çados sem a atuação da ciência e engenharia de ma-
teriais, e tem marcado profundamente o início desse 
século. Chips eletrônicos de alta capacidade, celulares 
capazes de identificar aceleração, telas sensíveis ao 
toque, lentes antirreflexo ou fotossensíveis, fibras óp-
ticas para transmissão de dados em alta velocidade, 
materiais biodegradáveis, veículos movidos à energia 
limpa cada vez mais leves e resistentes, travesseiros 
não deformáveis, facas que não perdem o fio, panelas 
para cozimento por indução, tecidos inteligentes, im-
plantes e órgãos artificiais, tudo isso tem se populari-
zado, e se tornado, cada vez mais, parte do cotidiano 
das pessoas. A descoberta de novas propriedades em 
materiais está sustentada pela relação fundamental 
entre o desenvolvimento da microestrutura dos sóli-
dos e as condições de processamento. Esse tripé mi-
croestrutura-processamento-propriedades é o eixo 
principal que caracteriza os estudos na área da ciência 
e engenharia de materiais. Portanto, a Pós-Graduação 
nessa área pode ser direcionada para: I. Pesquisa aca-
dêmica e ensino; II. Pesquisa e desenvolvimento para 
indústrias; e III. Aplicação de conhecimentos avança-
dos em problemas práticos reais de engenharia.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Ciência e 
Engenharia de Materiais

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Caracterização, propriedades e 
desenvolvimento de materiais

Linhas de pesquisa: I. Caracterização e propriedades 
dos materiais; II. Síntese e processamento de materiais; III. 
Simulação e modelagem de materiais

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
p2cem

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe.

POSTGRADUATE PROGRAM 
IN MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING

The postgraduate program in materials science and 
engineering (P2CEM) acts in a multidisciplinary area 
directly associated with the development and im-
provement of properties of existing materials or the 
design of new materials. The history of mankind has 
been marked by the discovery and use of materials 
(stone age, bronze, iron, etc.), clearly demonstrating 
its importance for man. Current advances observed in 
distinct areas such as aeronautics, electronics, health, 
energy, sports and leisure, could not have been achie-
ved without the performance of science and mate-
rials engineering, and has deeply marked the begin-
ning of this century. High-capacity electronic chips, 
mobile phones capable of identifying acceleration, 
touchscreens, anti-glare lenses or photosensitive op-
tical fibers for data transmission at high speed, bio-
degradable materials, clean energy-powered vehicles 
increasingly light and resistant, non-deformable pil-
lows, knives that do not lose the thread, cookware for 
induction cooking, intelligent fabrics, implants and 
artificial organs, all this has been popularized, and be-
come increasingly part of everyday life of the people. 
The discovery of new materials properties are suppor-
ted by the fundamental relationship between the 
development of the microstructure of solids and the 
processing conditions. This tripod processing-micros-
tructure properties is the main shaft which features 
studies in the area of science and engineering of ma-
terials. Therefore, the graduate program in this area 
can be directed to: I. Academic research and teaching; 
II. Research and development for industries; and (III). 
Application of advanced knowledge in real practical 
problems of engineering.

Course offered: Master’s and Doctorate degree in Mate-
rial Science and Engineering

Year of creation: 2008

Course evaluation: concept 04 of CAPES (2013)

Area of concentration: Characterization, properties and 
materials development.

Lines of research: I. Characterization and properties of 
materials; II. Synthesis and materials processing; III. Simula-
tion and modeling of materials

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/p2cem

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA CIVIL

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
(PROEC) tem como área de concentração Constru-
ção, que envolve tanto especialidades vinculadas à 
Construção Civil de edifícios (materiais de construção, 
gestão de construção e sistemas estruturais) quanto 
à construção de obras geotécnicas, inclusive constru-
ção, controle tecnológico e gerência de pavimentos 
(materiais de construção e processos de construção). 
Seus objetivos são: I. Aprofundar a competência ad-
quirida nos cursos de graduação, desenvolvendo o 
domínio das técnicas de investigação no campo da 
Engenharia Civil; II. Agrupar as potencialidades lo-
cais, regionais e nacionais, objetivando a aquisição e 
o desenvolvimento de competência, formação e ex-
periência diversificada para compreender, refletir e 
atuar em processos científicos e tecnológicos na área 
da Engenharia Civil de maneira interdisciplinar.

Curso ofertado: Mestrado em Engenharia Civil

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Construção

Linha de pesquisa: I. Engenharia geotécnica e de pavi-
mentos; II. Tecnologia dos materiais; III. Sistemas estrutu-
rais; IV. Gestão e meio ambiente

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/proec

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN CIVIL 
ENGINEERING

The postgraduate program in Civil Engineering 
(PROEC) has Construction as its area of concentration, 
which involves specialties linked to the Construction 
of buildings (building materials, construction mana-
gement and structural systems) as well as to the cons-
truction of geotechnical works, including construc-
tion, technological and management control of floors 
(construction materials and construction processes). 
It aims to: I. Deepen the competence acquired in un-
dergraduate courses, developing investigative tech-
niques in the field of Civil Engineering; II. Gather local, 
regional and national capabilities, with the objective 
of developing competence, training and diverse ex-
perience to understand, reflect and act in scientific 
and technological processes in the area of Civil Engi-
neering, in an interdisciplinary way.

Course offered: Master’s degree in Civil Engineering

Year of creation: 2011

Course evaluation: concept 03 of CAPES (2013)

Area of concentration: Construction

Lines of research: I. Geotechnical Engineering and Pave-
ment Engineering; II. Technology of Materials; III. Structural 
Systems; IV. Management and Environment.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/proec

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA ELÉTRICA

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétri-
ca (PROEE) da UFS foi criado a partir de uma associa-
ção temporária com o Programa de Engenharia Elétri-
ca do Instituto Alberto Luiz Coimbra e Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As habilidades a se-
rem desenvolvidas pelos alunos do curso, juntamente 
com o estímulo ao pensamento crítico e inovador que 
será dado ao longo de sua formação, permitirão ao 
profissional assim formado aplicar, criar, disseminar e 
transferir conhecimento científico e tecnológico nas 
áreas de Automação e Controle. Assim, sua atuação 
após a titulação poderá se dar tanto no setor profis-
sional, atendendo a uma demanda local crescente, 
quanto acadêmico, criando condições para o desen-
volvimento da pesquisa científica na área.

Curso ofertado: Mestrado em Engenharia Elétrica

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Engenharia Elétrica

Linha de pesquisa: I. Controle de processos; II. Automa-
ção inteligente

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
proee

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ELECTRICAL ENGINEERING

The UFS postgraduate program in Electrical Enginee-
ring (PROEE) was created from a temporary associa-
tion with the Electrical Engineering program of the Al-
berto Luiz Coimbra Institute and Graduate Studies and 
Research in Engineering (COPPE) from Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). It aims to develop 
skills through the development of critical and innova-
tive abilities; train professional able to apply, create, 
disseminate and transfer scientific and technological 
knowledge in the areas of automation and control. 
The Master’s degree will enable the professionals to 
work in both: commercial and academic sectors, ser-
ving a growing local demand, creating conditions for 
the development of scientific research in the area.

Course offered: Master’s degree in Electrical Engineering

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Electrical Engineering.

Lines of research: I. Process Control; II. Intelligent Auto-
mation.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/proee

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA QUÍMICA

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Quí-
mica (PEQ) possui como objetivos: I. Aprofundar a 
competência adquirida nos cursos de graduação, de-
senvolvendo o domínio das técnicas de investigação 
no campo de Engenharia Química. II. Agrupar as po-
tencialidades locais, regionais e nacionais, objetivan-
do a aquisição e o desenvolvimento de competência, 
formação e experiência diversificada para compreen-
der, refletir e atuar em processos científicos e tecno-
lógicos na área de Engenharia Química de maneira 
interdisciplinar.

Curso ofertado: Mestrado

Ano de criação: 2007

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciência e engenharia de processos 
químicos

Linha de pesquisa: I. Processos Químicos e Biotecnológi-
cos; II. Ciência e Engenharia de Petróleo e Gás Natural

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/peq

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
CHEMICAL ENGINEERING

The postgraduate program in Chemical Engineering 
(PEQ) aims to I. deepen the competence acquired 
in undergraduate courses, developing investigative 
techniques in the field of Chemical Engineering. II. 
Group local, regional and national capabilities, aiming 
at the acquisition and development of competence 
to deal with scientific and technological processes in 
the area of water resources in an interdisciplinary way.

Course offered: Master’s degree in Chemical Engineering

Year of creation: 2007

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Science and Engineering of 
Chemical Processes.

Lines of research: I. Chemical and Biotechnological 
Processes; II. Science and Engineering of Petroleum and 
Natural Gas.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/peq

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
RECURSOS HÍDRICOS

O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos 
(PRORH)  vem atuando de forma significativa e siste-
mática na formação de recursos humanos na área, 
sendo que pelo menos desde a segunda metade da 
década de 1990 com a participação direta de profes-
sores constantes na atual proposta. Os objetos são: I. 
Aprofundar a competência adquirida nos cursos de 
graduação, desenvolvendo o domínio nas vertentes 
dos Recursos Hídricos, em investigação no campo das 
Ciências Agrárias, Biológicas e áreas afins; II. Agrupar 
as potencialidades locais, regionais e nacionais, ob-
jetivando a aquisição e o desenvolvimento de com-
petência, formação e experiência diversificada para 
compreender, refletir e atuar em processos científicos 
e tecnológicos na área de Recursos Hídricos de ma-
neira interdisciplinar.

Curso ofertado: Mestrado em Recursos Hídricos

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Recursos Hídricos

Linha de pesquisa: I. Planejamento e gestão de recursos 
hídricos; II. Dinâmica superficial e subterrânea

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/prorh

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN WATER 
RESOURCES

The postgraduate program in Water Resources 
(PRORH) has been working significantly and syste-
matically in the formation of human resources in the 
area. It aims to: I. Deepen the competence acquired in 
undergraduate courses, with the focus in research in 
the fields of agricultural sciences, biology and other 
related fields; II. Group local, regional and national ca-
pabilities, aiming at the acquisition and development 
of competence to deal with scientific and technolo-
gical processes in the area of water resources in an 
interdisciplinary way.

Course offered: Master’s degree in Water Resources

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Water Resources.

Lines of research: I. Planning and Management of water 
resources; II. Surface and Underground Dynamics. 

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prorh

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas 
à Saúde (PPGCAS) tem por objetivo formar profissio-
nais pesquisadores capazes de produzir conhecimen-
tos, nos níveis do compreender, analisar, construir, 
avaliar condições de saúde, ensino e propor mudan-
ças, nos contextos onde elas se desenvolvem, bem 
como intervir no sentido de melhorias destas mes-
mas condições, da formação de profissionais, organi-
zação de serviços e atividades de ensino. Ao final do 
curso de mestrado, o aluno deve estar apto à realiza-
ção de pesquisas, coordenação de projetos e atuação 
na docência.

Curso ofertado: Mestrado em Ciências Aplicadas à 
Saúde

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Medicina

Linha de pesquisa: I. Estudos experimentais em saúde; 
II. Investigação da saúde do trabalhador; III. Epidemiologia 
clínica

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/ppgcas

Localização: Campus Universitário Prof. Antônio Garcia 
Filho, Rua Padre Álvares Pitangueira, 248, Lagarto, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
APPLIED HEALTH SCIENCES

The postgraduate program in Applied Health Scien-
ces (PPGCAS) aims to train professionals/researchers 
capable of producing knowledge, analyzing, building, 
assessing health and education conditions, propo-
se changes considering the contexts where they are 
needed as well as intervene to the improvement of 
the problematic situations; train professionals to deal 
with service organization and teaching activities. At 
the end of the master course, the student is expected 
to conduct research, coordinate projects, and teach.

Course offered: Master’s degree in Applied Health 
Sciences

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Medicine.

Lines of research: I. Experimental Studies in Health; II. 
Investigation of Workers Health; III. Clinical Epidemiology.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcas

Address: Ci Campus Universitário Prof. Antônio Garcia 
Filho, Rua Padre Álvares Pitangueira, 248, Lagarto, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS DA SAÚDE

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saú-
de (PPGCS) tem uma estrutura multidisciplinar que 
inclui diversas áreas da saúde de forma interativa e 
complementar. O objetivo cardinal é formar docentes 
e pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, 
com capacidade de disseminar conhecimentos e de-
senvolver pesquisas nas áreas de Ciências da Saúde. O 
programa entende a saúde no seu sentido mais am-
plo – que comporta os níveis de promoção, preven-
ção, investigação, tratamento, reabilitação e avaliação 
da qualidade de vida nos agravos gerais e específicos 
do Brasil e da região nordeste.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Ciências da 
Saúde

Ano de criação: Mestrado em 2012 e Doutorado em 
2009

Avaliação do curso: conceito 05 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Epidemiologia, planejamento e 
avaliação em saúde; II. Estudos clínicos e laboratoriais em 
saúde.

Linhas de pesquisa: I. Formação de Recursos Humanos 
em Saúde; II. Determinantes em Saúde; III. Estudo das 
Endemias e Doenças Crônicas de Impacto Regional em 
Sergipe; IV. Epidemiologia e Controle das Patologias Pre-
valentes na Saúde Infantil; V. Deficiência do Hormônio do 
Crescimento em Grupo Populacional Isolado; VI. Fisiologia 
e Farmacologia da Dor e Inflamação; VII. Avaliação Far-
macológica e Uso Terapêutico de Produtos Naturais; VIII. 
Estudos Fisiopatológicos e Clínicos dos Fatores de Risco 
Cardiovascular; IX. Fígado e Doenças Gastro-Intestinais; 
X. Neurociências - Ciências da Saúde; XI. Planejamento, 
Produção e Controle de Fármacos.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgcs

Localização: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do 
Nascimento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade 
Nova, Aracaju, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
HEALTH SCIENCES

The postgraduate program in Health Sciences (PPG-
CS) presents a multidisciplinary structure that inclu-
des several areas of health sciences. The main objecti-
ve is to train teachers and researchers at Master’s and 
PhD levels, with ability to disseminate knowledge and 
to carry out research in the areas of health sciences. 
The program understands health in its broadest sen-
se – which includes levels of promotion, prevention, 
treatment, rehabilitation, research, and evaluation of 
life quality considering general and specific problems 
that occur in Brazil and in the Northeast region.

Course offered: Master’s and Doctorate degree in Health 
Sciences

Year of creation: Master 2012; Doctorate 2009

Course evaluation: CAPES grade 5 (2013)

Area of concentration: I. Epidemiology, Health Plan-
ning and Evaluation; II. Clinical and Laboratory Studies in 
Health.

Lines of research: I. Human resources in health Training; 
II. Health Determinants; III. Study of Endemic Diseases 
and Chronic Illnesses of Regional Impact in Sergipe; IV. 
Epidemiology and Control of Diseases prevalent in chil-
dren’s health; V. Growth Hormone deficiency in Isolated 
population group; VI. Physiology and Pharmacology of 
Pain and Inflammation; VII. Pharmacological Evaluation 
and Therapeutic use of natural products; VIII. Pathophysio-
logical and Clinical Studies of Cardiovascular risk factors; 
IX. Liver and Gastro-intestinal Diseases; X. Neurosciences-
-Health Sciences; XI. Planning, production and Control of 
pharmaceuticals.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcs

Address: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nasci-
mento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade Nova, 
Aracaju, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farma-
cêuticas (PPGCF) da Universidade Federal de Sergipe 
tem o objetivo de promover a formação de profissio-
nais, inicialmente em nível de mestrado, capazes de 
participar ativamente: da produção do conhecimen-
to, da elaboração de planos de pesquisa, prática e en-
sino em Ciências Farmacêuticas. 

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Ciências 
Farmacêuticas

Ano de criação: Mestrado em 2008 e Doutorado em 
2014

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Farmácia

Linhas de pesquisa: I. Química e Farmacologia de 
Produtos Naturais e Sintéticos; II. Assistência Farmacêutica; 
III. Desenvolvimento e Controle de Fármacos e Medica-
mentos

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgcf

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PHARMACEUTICAL SCIENCES

The UFS postgraduate program in Pharmaceutical 
Sciences (PPGCF) aims to promote the training of pro-
fessionals, initially at Master’s level, who are able to 
actively participate in the production of knowledge, 
in the elaboration of research planning, as practitio-
ners and in teaching pharmaceutical sciences.

Course offered: Master’s and Doctorate in Pharmaceuti-
cal Sciences

Year of creation: Masters 2008; Doctorate 2014

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Pharmacy

Lines of research: I. Chemistry and Pharmacology of nat-
ural and synthetic products; II. Pharmaceutical Assistance; 
III. Development and Control of Pharmaceuticals and 
Medicines.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcf

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA

O Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
(PPGEF) tem por objetivos: I. Desenvolver conheci-
mento na Educação Física relacionado às especifici-
dades associadas a atividade física, saúde e o espor-
te; II. Desenvolver estudos que associem a qualidade 
de vida, a educação em saúde, a formação esportiva 
e o rendimento nos diversos espaços de atuação da 
área; III. Contribuir na produção de conhecimentos 
acadêmico-científicos relacionados à Educação Física 
mediante desenvolvimento de pesquisas e estudos 
que contribuam para a evolução do conhecimento na 
área de educação física.

Curso ofertado: Mestrado em Educação Física

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Atividade física, saúde e esporte

Linhas de pesquisa: I. Atividade física relacionada à saú-
de e qualidade de vida; II. Fatores determinantes da prática 
e do rendimento esportivo; III. Adaptações morfofuncio-
nais do exercício físico

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgef

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PHYSICAL EDUCATION

The postgraduate program in Physical Education (PP-
GEF) aims to: I. Develop knowledge in Physical Edu-
cation related to specificities associated with physical 
activity, health and sports; II. Develop studies invol-
ving quality of life, health education, sports training 
and performance in the various areas of activity; III. 
contribute to the production of academic and scienti-
fic knowledge related to physical education through 
the development of research and studies that con-
tribute to the evolution of knowledge in the field of 
Physical Education.

Course offered: Master’s degree in Physical Education

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Physical activity, Sport and 
Health

Lines of research: I. Health-related Physical Activity and 
Quality of Life; II. Determining Factors of Practice and 
Income of Active Sports; III. Morphological and Functional 
Adaptations of Physical Exercise.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgef

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PP-
GEN) tem por objetivos: I. Aprofundar a competência 
adquirida nos cursos de graduação, desenvolvendo o 
domínio das técnicas de investigação no campo de 
Enfermagem; II. Agrupar as potencialidades locais, 
regionais e nacionais, objetivando a aquisição e o 
desenvolvimento de competência, formação e ex-
periência diversificada para compreender, refletir e 
atuar em processos científicos e tecnológicos na área 
da Enfermagem de forma interdisciplinar.

Curso ofertado: Mestrado em Enfermagem

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Enfermagem, cuidado e saúde

Linhas de pesquisa: I. Gestão do cuidado no contexto 
do SUS e as políticas em saúde e enfermagem; II. Modelos 
teóricos e as tecnologias de enfermagem para o cuidado 
do indivíduo e grupos sociais

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgen

Localização: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do 
Nascimento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade 
Nova, Aracaju, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
NURSING

The postgraduate program in Nursing (PPGEN) aims 
to: I. Deepen the competence acquired at undergra-
duate courses and develop investigative techniques 
in the field of nursing; II. Combine local, regional and 
national capabilities, aiming at the acquisition and 
development of competence, training and experien-
ce to deal with scientific and technological processes 
in the area of Nursing, in an interdisciplinary manner. 

Course offered: Master’s degree in Nursing

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Nursing, Care and Health

Lines of research: I. Management of Care in the context 
of SUS and the Health  and Nursing Policies; II. Theoretical 
Models and Nursing Technologies for the Care of Individu-
als and Social Groups.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgen

Address: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nasci-
mento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade Nova, 
Aracaju, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ODONTOLOGIA

O Programa de Pós-graduação em Odontologia (PRO-
DONTO) visa formar um profissional pesquisador ca-
paz de produzir conhecimentos, nos níveis do com-
preender, analisar, construir e avaliar condições de 
saúde e ensino, nos contextos onde elas se desenvol-
vem, bem como intervir no sentido de melhorias des-
tas mesmas condições, da formação de profissionais, 
organização de serviços e atividades de ensino. Ao 
final do curso de mestrado, o aluno deve estar apto 
à realização de pesquisas, coordenação de projetos e 
atuação na docência.

Curso ofertado: Mestrado em Odontologia

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Clínica Odontológica

Linhas de pesquisa: I. Aspectos mecânicos e biológicos 
relacionados à reabilitação oral; II. Determinantes epide-
miológicos em saúde bucal; III. Diagnóstico e terapêutica 
aplicados no aparelho estomatognático

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
prodonto

Localização: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do 
Nascimento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade 
Nova, Aracaju, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
DENTISTRY

The postgraduate program in Dentistry (PRODONTO) 
aims to train professional researchers who are able 
to deal with health and teaching process, by produ-
cing knowledge, analyzing and evaluating health 
and teaching issues in contexts where they happen; 
promote improvement of those health and teaching 
conditions; train professionals, deal with service or-
ganization and teaching activities. At the end of the 
master course, the student should be able to conduct 
research, coordinate projects, and teach.

Course offered: Master’s degree in Dentistry

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Dental Clinic

Lines of research: I. Mechanical and Biological Aspects 
related to Oral Rehabilitation; II. Oral Epidemiological 
Health Determinants; III. Diagnosis and Therapy Applied in 
the Stomatognathic Apparatus.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prodonto

Address: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nasci-
mento Júnior, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Cidade Nova, 
Aracaju, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
AGRICULTURA E BIODIVERSIDADE

O Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Biodi-
versidade (PPGAGRI) tem os objetivos de aprofundar 
a competência adquirida nos cursos de graduação, 
desenvolvendo o domínio em agricultura e biodiver-
sidade, no campo das Ciências Agrárias e Biológicas 
e, agrupar as potencialidades locais, regionais e na-
cionais, objetivando a aquisição e o desenvolvimento 
de competência, formação e experiência diversificada 
para compreender, refletir e atuar em processos cien-
tíficos e tecnológicos na área de agricultura e biodi-
versidade.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Agricultura e 
Biodiversidade

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Agricultura e Biodiversidade

Linhas de pesquisa: I. Recursos Genéticos, Biodiversida-
de e Bioprospecção; II. Tecnologias Sustentáveis, Manejo e 
Recuperação de Ecossistemas

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgagri

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
AGRICULTURE AND BIODIVERSITY

The postgraduate program in Agriculture and bio-
diversity (PPGAGRI) aims to deepen the competen-
ce acquired at undergraduate level, developing the 
competence to deal with agriculture and biodiversity 
in the fields of Agrarian and Biological Sciences; com-
bine local, regional and national capabilities to acqui-
re and develop competence, appropriate training and 
experience to understand, reflect and act in scientific 
and technological processes in the area of agriculture 
and biodiversity.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in Agri-
cultural and Biodiversity

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Agriculture and Biodiversity

Lines of research: I. Genetic Resources, Biodiversity and 
Bioprospecting; II. Sustainable technologies, Management 
and Restoration of Ecosystems.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgagri

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM BIOTECNOLOGIA DE RECURSOS 
NATURAIS

O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia de 
Recursos Naturais (PROBIOTEC) tem como foco o de-
senvolvimento de produtos biotecnológicos volta-
dos para o agronegócio brasileiro, acompanhada da 
formação de pesquisadores com habilidades e com-
petências para pesquisa e desenvolvimento na área 
agrícola, em pecuária e microorganismos, fomentan-
do o desenvolvimento agropecuário regional. O pro-
grama abrange diversas áreas do conhecimento com 
especial enfoque em agronomia, pecuária e avalia-
ções químicas e farmacológicas de recursos naturais.

Curso ofertado: Mestrado em Biotecnologia de Recursos 
Naturais

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Biotecnologia de Recursos Natu-
rais

Linhas de pesquisa: I. Caracterização, conservação e 
multiplicação de germoplasma; II. Bioprospecção de com-
postos ativos de importância socioeconômica

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
probiotec

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
BIOTECHNOLOGY OF NATURAL 
RESOURCES

The postgraduate program in Biotechnology of Na-
tural Resources (PROBIOTEC) focuses on the deve-
lopment of biotechnological products geared to-
wards the Brazilian agribusiness; on the formation 
of researchers with skills and competence for doing 
research and working in the development of the agri-
cultural area, in cattle breeding, and agricultural de-
velopment, fomenting the regional agriculture and 
livestock farming. The program covers several areas 
of knowledge with a special focus on agriculture, li-
vestock farming and chemical and pharmacological 
evaluations of natural resources.

Course offered: Master’s degree in Natural Biotechnolo-
gy Resource

Year of creation: 2008

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Natural Biotechnology Resource

Lines of research: I. Characterization, Conservation and 
Multiplication of Germplasm; II. Bioprospecting of Active 
Compounds of Socio-economic Importance.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/probiotec

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnolo-
gia de Alimentos (PROCTA) tem como objetivo formar 
recursos humanos em nível de Mestrado Acadêmico, 
com capacidade para conduzir pesquisas que resul-
tem na geração de novos conhecimentos na área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, no desenvolvi-
mento de novos produtos e processos tecnológicos 
associados aos diversos setores da área de alimentos, 
na otimização de tecnologias existentes, na moderni-
zação da indústria de alimentos, bem como, na me-
lhoria do monitoramento e controle de qualidade dos 
alimentos produzidos ao nível regional e nacional.

Curso ofertado: Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Ciência e Tecnologia de Alimentos

Linhas de pesquisa: I. Química, Bioquímica e Controle de 
Qualidade de Alimentos; II. Ciência e Tecnologia de Carnes, 
Pescados e Derivados; II. Ciência e Tecnologia de Produtos 
Agrícolas; IV. Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
procta

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY

The postgraduate program in Science and Food Te-
chnology (PROCTA) aims to train human resources at 
Masters academic level to conduct research that will 
result in the generation of new knowledge in the area 
of Food Science and Technology; in the development 
of new products and technological processes associa-
ted with various sectors of food area; in the optimiza-
tion of existing technologies related to the moderni-
zation of the food industry, as well as in improving the 
monitoring and quality control of food produced at 
the regional and national level.

Course offered: Master’s degree in Science and Food 
Technology

Year of creation: 2008

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Science and Food Technology

Lines of research: I. Chemistry, Biochemistry and Food 
Quality Control; II. Science and Technology of Meat, Fish 
and Dairy products; II. Science and Technology of Agricul-
tural products; IV. Utilization of Agro-industrial Waste.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/procta

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ZOOTECNIA

O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PRO-
ZOOTEC) tem como objetivo formar recursos huma-
nos em nível de Mestrado Acadêmico, com capacida-
de para conduzir pesquisas que resultem na geração 
de novos conhecimentos na área de Ciência e Tecno-
logia de Alimentos, no desenvolvimento de novos 
produtos e processos tecnológicos associados aos di-
versos setores da área de alimentos, na otimização de 
tecnologias existentes, na modernização da indústria 
de alimentos, bem como, na melhoria do monitora-
mento e controle de qualidade dos alimentos produ-
zidos ao nível regional e nacional.

Curso ofertado: Mestrado em Zootecnia

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Produção animal no Semiárido

Linhas de pesquisa: I. Alimentação e Nutrição Animal; 
II. Reprodução e Melhoramento Genético; III. Sistemas de 
Produção Animal

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
prozootec

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ZOOTECHNICS

The Postgraduate Program in Zootechnics (PROZOO-
TEC) aims to prepare, at a Master’s level, professionals 
that are capable of conducting research in the area of 
Zootechnics. The objective is to produce new know-
ledge through the understanding and development 
of productive processes related to animals of zootech-
nical interest. Researches will be conducted through 
the use of tools of animal feeding, animal handling, 
genetic improvement, animal reproduction, ethics 
and well-being, food evaluation, nutritional rules, me-
tabolism characteristics, forage and pasture.

Course offered: Master’s in Zootechnics

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 3 (2012)

Concentration area: Animal production

Lines of research: I. Systems of animal production; II. 
Animal Feed and Nutrition 

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prozootec

Address: Departamento de Zootecnia – DZO, Cidade 
Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal 
Rondon, s/n. Jardim Rosa Elze - São Cristóvão – Sergipe, 
CEP 49100-000.
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Administração 
(PROPADM) pretende contribuir com a ampliação e 
consolidação da pós-graduação na UFS, construindo 
um espaço para que seu corpo docente qualificado 
possa potencializar a pesquisa com seus pares, pro-
movendo o desenvolvimento econômico e social do 
Estado e da Região. Especificamente pretende-se: I. 
Desenvolver estudos no campo da gestão de negó-
cios, com ênfase em análise das pequenas empre-
sas, empreendedorismo, inovação e tecnologia; II. 
Formar pesquisadores e pessoal qualificado para o 
exercício do magistério superior com competências 
acadêmicas voltadas à gestão de pequenas empre-
sas, empreendedorismo, inovação e tecnologia; III. 
Promover intercâmbios com instituições nacionais e 
internacionais na busca de novos conteúdos e tecno-
logias que favoreçam o processo de ensino aprendi-
zagem; IV. Criar um ambiente acadêmico adequado 
à análise crítica e busca de solução dos problemas 
de gestão das empresas, visando as transformações 
sócio econômicas compatíveis com as necessidades 
locais e regionais.

Curso ofertado: Mestrado em Administração

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Gestão de Negócios;

Linhas de pesquisa: I. Pequenas Empresas e Empreende-
dorismo; II. Inovação e Tecnologia

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/propadm

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ADMINISTRATION

The postgraduate program in Administration (PRO-
PADM) aims to contribute to the expansion and con-
solidation of graduation at UFS; help build a space 
where the university qualified professors can impro-
ve the practice of research with their peers; promote 
social and economic development of the State and 
the region. More specifically, it intends to: I. Develop 
studies in the field of business management, with 
emphasis on analysis of small business, entrepreneur-
ship, innovation and technology; II. Prepare resear-
chers and qualified personnel to work with Higher 
education teaching with the focus on small business 
management, entrepreneurship, innovation and te-
chnology; III. Promote the exchange of students with 
national and international institutions in the pursuit 
of acquiring new content and technologies to im-
prove the teaching-learning process; IV. Create an 
academic environment suitable for the development 
of critical analysis and the search for solutions to the 
problems related to business management, aiming at 
socioeconomic transformations that are compatible 
with the local and regional needs.

Course offered: Master’s degree in Administration

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Business management;

Lines of research: I. Small Business and Entrepreneur-
ship; II. Innovation and technology.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/propadm

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Ad-
ministração Pública (PROFIAP) tem como objetivo 
capacitar profissionais para o exercício da prática 
administrativa avançada nas organizações públicas, 
contribuir para aumentar a produtividade e a efetivi-
dade das organizações públicas e disponibilizar ins-
trumentos, modelos e metodologias que sirvam de 
referência para a melhoria da gestão pública.

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Administração 
Pública

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
profiap

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM 
IN PROFESSIONALING PUBLIC 
ADMINISTRATION

The postgraduate program in Professionalizing Public 
Administration (PROFIAP) aims to empower profes-
sionals to pursue advanced administrative practice to 
deal with public organizations; contribute to increase 
productivity and effectiveness of public organizations; 
and provide tools, models and methodologies to be 
applied in order to improve public management.

Course offered: Master’s degree in Professional Public 
Administration

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: public administration

Lines of research: public management; organizational 
management

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/profiap

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
COMUNICAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
(PPGCOM) tem como objetivos capacitar e a formar 
profissionais para atuarem na docência do ensino su-
perior, na pesquisa científica e tecnológica e no de-
senvolvimento de atividades inerentes à sua área de 
concentração, e fomentar a crítica, despertar a sensi-
bilidade e formar competência para o gerenciamento 
das questões e problemáticas relacionadas à Comu-
nicação em âmbito local e regional, integrados a uma 
visão global dos processos comunicacionais.

Curso ofertado: Mestrado em Comunicação

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Comunicação e Sociedade

Linhas de pesquisa: I. Cultura, economia e políticas da 
comunicação; II. Produtos, processos e discursos midiáti-
cos

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
progcom

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
COMMUNICATION

The postgraduate program in Communication (PPG-
COM) aims to train professionals to work with higher 
education teaching, scientific and technological re-
search, and development of activities related to the 
area of concentration; to raise critical awareness and 
develop competence for managing the issues and 
problems related to the field of Communication, at 
local and regional levels, along with a global view of 
communicational processes.

Course offered: Master’s degree in Communication

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Communication and Society

Lines of research: I. Culture, Economy and Communica-
tion Policies; II. Products, Processes and Media Discourses.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/progcom

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DIREITO

O Programa de Pós-Graduação em Direito (PRODIR) 
tem como objetivos capacitar e formar profissionais 
para atuarem na docência do ensino superior, na pes-
quisa científica e tecnológica e no desenvolvimento 
de atividades inerentes à sua área de concentração, e 
fomentar a crítica, despertar a sensibilidade e formar 
competência para o gerenciamento das questões e 
problemáticas relacionadas ao Direito em âmbito lo-
cal e regional, integrados a uma visão global.

Curso ofertado: Mestrado em Direito

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Constitucionalização do Direito

Linhas de pesquisa: I. Direito Público Contemporâneo; II. 
Concretização dos Direitos Fundamentais e seus Reflexos 
nas Relações Sociais; III. Estudos sobre Violência e Crimina-
lidade na Contemporaneidade

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
prodir

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN LAW

The postgraduate program in Law (PRODIR) aims to 
empower and train professionals to work with higher 
education teaching, scientific and technological re-
search, and with the development of activities related 
to the area of concentration; foment critical aware-
ness and raise managerial competence to deal with 
problematic issues related to the field of Law, at local 
and regional levels, connected to a global viewpoint.

Course offered: Master’s degree in Law

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Law Constitutionalisation.

Lines of research: I. Contemporary Public Law; II. Im-
plementation of Fundamental Rights and its Reflections 
in Social Relations; III. Studies on Violence and Crime in 
Contemporary Times.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prodir

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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PROGRAMA ACADÊMICO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

O curso de Mestrado Acadêmico em Economia (NU-
PEC), recomendado pelo CTC da Capes, tem como 
área de concentração o Desenvolvimento Econômi-
co e como linhas de pesquisa (1) Crescimento e Tec-
nologia e (2) Economia Social e Desenvolvimento. O 
curso é fruto de uma associação temporária entre o 
Programa de Pós-Graduação em Economia (PROPEC), 
da Universidade Federal de Sergipe e o Centro de De-
senvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Cursos ofertados: Mestrado em Economia

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2014)

Áreas de concentração: Desenvolvimento Econômico

Linhas de pesquisa: I. Crescimento e Tecnologia; II. Eco-
nomia Social e Desenvolvimento

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
nupec

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

ACADEMIC POSTGRADUATE 
PROGRAM IN ECONOMICS

The Master’s Course in Economics (NUPEC), which is 
recommended by CAPES’ CTC, focuses on Economics 
Development. Lines of research: (1) Growth and Tech-
nology (2) Social Economics and Development. This 
program is the result of a temporary association bet-
ween the Postgraduate Program in Economics (PRO-
PEC), Universidade Federal de Sergipe, and the Center 
of  Development and Regional Planning (CEDEPLAR) 
of Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Course offered: Master’s degree in Economics

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 3 (2014)

Area of concentration: Economics Development 

Lines of research: I. Growth and Technology; II. Social 
Economics and Development.

Program’s website: http://www.posgraduacao.ufs.br/
nupec

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



48CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM ECONOMIA

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Eco-
nomia (PROPEC) tem como objetivos criar um am-
biente acadêmico adequado à análise crítica e busca 
de solução dos problemas econômicos de órgãos e 
unidades de gestão pública e das empresas, visando 
transformações sociais e econômicas compatíveis 
com as necessidades locais, regionais e nacionais de 
desenvolvimento, formar profissionais pós-gradua-
dos para as universidades brasileiras, centros de pes-
quisa, instituições de planejamento e organizações 
públicas e privadas, formar pesquisadores e pessoal 
qualificado para o magistério superior, com compe-
tências acadêmicas voltadas à análise e intervenção 
econômica, e, promover intercâmbios e parcerias 
com instituições nacionais e internacionais na busca 
de novos conteúdos e tecnologias que favoreçam a 
pesquisa e o processo de ensino e aprendizagem.

Cursos ofertados: Mestrado Profissional em Economia

Ano de criação: 2006

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Desenvolvimento regional e 
gestão de empreendimentos locais; II. Economia regional

Linhas de pesquisa: I. Desenvolvimento Regional; II. 
Gestão de Empreendimentos Locais; III. Desenvolvimento 
regional e local; IV. Organizações mercados e desenvolvi-
mento

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
propec

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

PROFESSIONAL POSTGRADUATE 
PROGRAM IN ECONOMICS

The postgraduate program in Economy (PROPEC) 
aims to: create an academic environment that is sui-
table for critical analysis and for the pursuit of solu-
tions to economic problems of public organs and ma-
nagerial units and of companies, aiming at social and 
economic transformations that are compatible with 
local, regional and national developmental needs; 
train professionals to work at Brazilian universities, re-
search centers, institutions and public and private or-
ganizations; train researchers and qualified personnel 
to work with higher education, with academic skills 
related to the analysis and economic intervention; 
promote exchange and partnerships with national 
and international institutions in the pursuit of new 
content and technologies that help the practice of re-
search and the teaching and learning process.

Course offered: Master’s degree in Professional Economy

Year of creation: 2006

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: I. Regional Development and 
Management of Local Enterprises; II. Regional Economy

Lines of research: I. Regional Development; II. Manage-
ment of local Enterprises; III. Regional and Local Develop-
ment; IV. Markets and Development Organizations.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/propec

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



49CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
(PROSS) tem como objetivos contribuir com a amplia-
ção e consolidação da pós-graduação na UFS, cons-
truindo um espaço para que seu corpo docente quali-
ficado possa potencializar a pesquisa com seus pares, 
tendo em conta a natureza multicampi dessa insti-
tuição, fornecer elementos para a formação do pro-
fessor do Ensino Superior, a partir das contribuições 
do estudo de serviço social, política social e questão 
social propiciando condições para o planejamento e 
realização de pesquisa nessa área, com vistas a prepa-
rar pesquisadores, e formar profissionais, nas dimen-
sões teórica e investigativa, para o enfrentamento das 
configurações e expressões da questão social quer 
através do ensino e da pesquisa quer da formulação, 
gestão e avaliação de políticas sociais.

Curso ofertado: Mestrado em Serviço Social

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Serviço Social e Política Social

Linhas de pesquisa: I. Trabalho, Formação Profissional 
e Serviço Social; II. Políticas Sociais, Movimentos Sociais e 
Serviço Social

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
pross

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN SOCIAL 
WORK

The postgraduate program in Social Work (PROSS) 
aims to: contribute to the expansion and consolida-
tion of postgraduate programs at UFS; build a space 
where its qualified staff can enhance the practice 
research with their peers, taking into account the 
multi-campi nature of this institution; provide ele-
ments for the formation of higher education pro-
fessors, from the contributions of the study of social 
work, social politics and social issues, providing the 
means for planning and conducting research in this 
area; prepare researchers, and train professionals 
in investigative and theoretical dimensions to deal 
with the settings and expressions of the social is-
sue through the teaching and research processes as 
well as through the formulation, management and 
evaluation of social policies.

Course offered: Master’s degree in Social Work

Year of creation: 2011

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Social Work and Political Service

Lines of research: I. Work, Vocational Training and Social 
Work; II. Social Policies, Social Movements and Social Work.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/pross

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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51CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ANTROPOLOGIA

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
(PPGA) tem como objetivos consolidar pesquisas de 
investigação sobre questões sócio-antropológicas em 
Sergipe, também relacionadas e contrastadas com 
outros espaços e contextos regionais do Nordeste, do 
Brasil ou transnacionais, qualificar e capacitar docentes 
para atender as demandas crescentes de disciplinas de 
Antropologia em diferentes cursos de graduação na 
universidade pública e privada, preparar profissionais 
qualificados na área de Antropologia para atuar em 
diferentes áreas acadêmicas e atividades de trabalho 
especializado, ampliando a formação em pesquisa, e 
incentivar a produção da pesquisa na área de antropo-
logia e a participação de profissionais qualificados para 
o desenvolvimento de atividades voltadas a setores de 
ações sociais e políticas públicas.

Curso ofertado: Mestrado em Antropologia

Ano de criação: 2009

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: Antropologia Social

Linhas de Pesquisa: I. Cultura, Identidades e Patrimônio; 
II. Poder, Rituais e Representações

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppga

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ANTHROPOLOGY

The postgraduate program in Anthropology (PPGA) 
aims to: consolidate investigative research on socio-
-anthropological issues in Sergipe, also related and 
contrasted with other spaces and regional contexts in 
the northeast of Brazil or transnationally; qualify and 
train teachers to meet the increasing demands of dis-
ciplines of anthropology in different undergraduate 
courses in public and private Universities, to prepare 
qualified professionals in the area of anthropology to 
act in different academic areas and specialized work 
activities; extend training in research, motivating the 
production of research in the field of anthropology 
and the participation of qualified professionals in the 
development of activities related to sectors of social 
actions and public politics.

Course offered: Master’s degree in Antropology

Year of creation: 2009

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Social Anthropology

Lines of research: I. Culture, Identities and Heritage; II. 
Power, Rituals and Representations.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppga

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



52CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ARQUEOLOGIA

O Programa de Pós-Graduação em Arqueologia 
(PROARQ) tem como objetivos aprofundar a compe-
tência adquirida nos cursos de graduação e de pós-
-graduação, desenvolvendo o domínio da teoria e das 
técnicas em Arqueologia, agrupar as potencialidades 
locais, regionais e nacionais, objetivando a aquisição 
e o desenvolvimento de competência, formação e 
experiência diversificada para compreender, refletir e 
atuar em processos científicos e tecnológicos na área 
de Arqueologia de maneira interdisciplinar.

Cursos ofertados: Mestrado e Doutorado em Arqueo-
logia

Ano de criação: Mestrado em 2011 e Doutorado em 
2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Arqueologia e interfaces discipli-
nares

Linhas de pesquisa: I. Arqueologia Pré-Histórica; II. 
Arqueologia Histórica

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
proarq

Localização: Campus Laranjeiras, Praça Samuel de Olivei-
ra, s/n, CEP 49.170-000, Laranjeiras, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
ARCHAEOLOGY

The postgraduate program in Archaeology (PROARQ) 
aims to deepen the competence acquired at under-
graduate and graduate levels; develop the field of 
theory and techniques in archaeology; combine local, 
regional and national capabilities with the objective 
of developing diversified competence, professional 
formation, and experience to understand, reflect and 
act upon scientific and technological processes in the 
area of Archaeology, in an interdisciplinary way.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in 
Archaeology

Year of creation: Master’s 2011; Doctorate 2013

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Archaeology and Disciplinary 
Interfaces

Lines of research: I. Prehistoric Archaeology; II. Historical 
Archaeology.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/proarq

Address: Campus Laranjeiras, Praça Samuel de Oliveira, 
s/n, CEP 49.170-000, Laranjeiras, Sergipe



53CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reli-
gião (PPGCR) tem como objetivos pesquisar os di-
versos movimentos religiosos na história brasileira 
(incluindo aí os movimentos tradicionais e os novos 
movimentos religiosos), investigar o desenvolvimen-
to dos eventos de religiosidade popular (particular-
mente no âmbito regional), e descrever as relações 
dos movimentos religiosos e da religiosidade popular 
com outras dimensões da esfera cultural (dimensão 
econômica, política, etc.).

Curso ofertado: Mestrado em Ciências da Religião

Ano de criação: 2014

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Práticas e fundamentos da religião

Linhas de pesquisa: I. Campo religioso brasileiro; II. 
Fundamentos e crítica das ideias religiosas

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgcr

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
SCIENCES OF RELIGION

The postgraduate program in Sciences of Religion 
(PPGCR) aims to: search the various religious move-
ments in the Brazilian history (including the tradi-
tional movements and new religious movements); 
investigate the development of common religious 
events (particularly at the regional level); describe 
the relationship between religious movements, reli-
giosity and other dimensions of the cultural sphere 
(economic dimension, politics, etc.).

Course offered: Master’s degree in Religion Sciences

Year of creation: 2014

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Practices and Fundamentals of 
Religion

Lines of research: I. Brazilian Religious Field; II. Funda-
mentals and Critique of Religious Ideas.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcr

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



54CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) 
tem como objetivos preparar profissionais da Educa-
ção para atividades próprias da investigação científi-
ca, desenvolver competências em pesquisa educacio-
nal, qualificando profissionais da região nordeste, e 
estabelecer o intercâmbio de cooperação acadêmica 
com diversas instituições nacionais e estrangeiras, no 
sentido de aprofundar o trabalho de pesquisa, a pro-
dução e a socialização do conhecimento.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Educação

Ano de criação: Mestrado em 1994 e Doutorado em 
2008

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. História, Política e Sociedade; II. 
História, sociedade e educação

Linhas de pesquisa: I. Formação de educadores: saberes 
e competências; II. História, sociedade e pensamento 
educacional; III. História, sociedade e educação

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppged

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
EDUCATION

The postgraduate program in Education (PPGED) 
aims to: prepare education professionals for scientific 
research activities; develop competencies in educa-
tional research; qualify professionals in the Northeast 
region; establish the exchange of academic coopera-
tion with various national and international institu-
tions in order to strengthen research and knowledge 
production and socialization.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in 
Education 

Year of creation: Master’s 1994; Doctorate 2008

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: I. History, Politics and Society; II. 
History, Society and Education.

Lines of research: I. Teacher training, knowledge and 
competences; II. History, society and educational thinking; 
III. History, society and education

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppged

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



55CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciên-
cias e Matemática (NPGECIMA) tem como objetivos 
buscar a aproximação dos professores à base teórica 
dos estudos e pesquisas nestas áreas, proporcionar 
reflexões fundamentais sobre as perspectivas das di-
ferentes linhas de pesquisa prioritárias na atualidade, 
incentivar trabalhos que permitam avançar na com-
preensão dos problemas relacionados com a apren-
dizagem e a divulgação científica, e contribuir para a 
construção de um suporte teórico-metodológico que 
terá como fruto uma maior consistência política, pe-
dagógica e científica para a apreensão dos problemas 
que perpassam o ensino.

Curso ofertado: Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática

Ano de criação: 2009

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática

Linhas de pesquisa: I. Currículo, didáticas e métodos 
de ensino das ciências naturais e matemática; II. Ciências, 
cultura e saberes científicos e técnicas nas sociedades 
contemporâneas

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
npgecima

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
TEACHING

The postgraduate program in Sciences and Mathema-
tics Teaching (NPGECIMA) aims to: develop teachers’ 
theoretical knowledge related to those areas; provide 
fundamental reflections on the perspectives of the 
different priority lines of research at the present; mo-
tivate work that leads to the understanding of issues 
related to the learning process and scientific dissemi-
nation; and contribute to the construction of a theo-
retical-methodological support which will have as a 
result a greater political, pedagogical and scientific 
consistency to cope with problems that related to the 
teaching process.

Course offered: Master’s degree in Science and Mathe-
matics Teaching

Year of creation: 2009

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Science and Mathematics 
Teaching

Lines of research: I. Curriculum, Teaching Methods and 
Didactics of Natural Sciences and Mathematics; II. Science, 
Culture and Scientific and Technical Knowledge in Con-
temporary Societies.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/npgecima

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe.



56CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FILOSOFIA

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) 
tem como objetivos formar pesquisadores com sóli-
da fundamentação teórica e capacidade de interagir 
com a comunidade acadêmica mediante produção 
filosófica de elevada qualidade.

Curso ofertado: Mestrado em Filosofia

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: História da filosofia moderna e 
contemporânea

Linhas de pesquisa: I. Conhecimento e linguagem; II. 
Filosofia da história e modernidade

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgf

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
PHILOSOPHY

The postgraduate program in Philosophy (PPGF) aims 
to train researchers with solid theoretical foundation 
and ability to interact with the academic community 
through philosophical production of high quality.

Course offered: Master’s degree in Philosofy

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: History of Modern and Contem-
porary Philosophy

Lines of research: I. Knowledge and Language; II. Philos-
ophy of History and Modernity.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgf

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



57CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) 
tem como objetivos formar pessoal qualificado para o 
exercício da pesquisa e do magistério superior, consi-
derados indissociáveis no campo da Geografia, incen-
tivar a pesquisa na área da Geografia, sob perspectiva 
multi e interdisciplinar, produzir, difundir e aplicar o 
conhecimento da Geografia na realidade econômica 
e cultural da região Nordeste integrado a uma visão 
global do desenvolvimento sustentável.

Cursos ofertados: Mestrado e Doutorado em Geografia

Ano de criação: Mestrado em 1985 e Doutorado em 
2003

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Organização e Dinâmica dos Espa-
ços Agrário e Regional

Linhas de pesquisa: I. Produção e Organização do Espa-
ço Agrário; II. Análise Regional; III. Dinâmica Ambiental

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgeo

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
GEOGRAPHY

The postgraduate program in Geography (PPGEO) 
aims to: train qualified personnel for the perfor-
mance of research and higher education teaching, 
considered essential in the field of Geography; en-
courage research in the area of Geography, under 
multi and interdisciplinary perspectives; produce, 
disseminate and apply knowledge about Geogra-
phy to the economic and cultural reality of the 
Northeast region, integrated with a global vision of 
sustainable development.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in 
Geography 

Year of creation: Master’s 1985; Doctorate 2003

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Organization and dynamics of 
Agrarian and Regional Spaces

Lines of research: I. Production and Organization of 
Agricultural Space; II. Regional Analysis; III. Environmental 
Dynamics.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgeo

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



58CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
HISTÓRIA

O Programa de Pós-Graduação em História (PROHIS) 
tem como objetivos aprofundar a formação teórico-
-metodológica, estando destinado ao aprimoramen-
to científico de alunos graduados.

Curso ofertado: Mestrado em História

Ano de criação: 2012

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Cultura e Sociedade

Linhas de pesquisa: I. Cultura, memória e identidade; II. 
Relações sociais e poder.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
prohis

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
HISTORY

The postgraduate program in History (PROHIS) aims 
to deepen theoretical and methodological training 
that is intended for the scientific enhancement of gra-
duate students’ skills.

Course offered: Master’s degree in History

Year of creation: 2012

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Culture and Society 

Lines of research: I. Culture, Memory and Identity; II. 
Social Relations and Power.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prohis

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



59CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA SOCIAL

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 
(PPGPS) tem como objetivos desenvolver ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, visando formar 
professores pesquisadores para atuação em univer-
sidades, centros de pesquisa e instituições governa-
mentais e do terceiro setor, favorecer a realização de 
estudos e pesquisas capazes de refletir, enriquecer e 
ampliar possibilidades de superação de dificuldades 
impostas no âmbito de diferentes esferas sociais, con-
correndo para a construção de conhecimentos rela-
cionados à interface Psicologia Social e política, no 
sentido de colocar em relevo a dimensão política dos 
processos sociais, e aprofundar a competência adqui-
rida nos cursos de graduação, desenvolvendo o do-
mínio das técnicas de investigação e ação no campo 
de Psicologia Social, em especial na esfera dos movi-
mentos sociais e das políticas públicas

Curso ofertado: Mestrado em Psicologia Social

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Área de concentração: Psicologia Social e Política

Linhas de pesquisa: I. Processos de subjetivação e políti-
ca; II. Processos sociais e relações intergrupais

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgps

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN SOCIAL 
PSYCHOLOG

The postgraduate program in Social Psychology (PP-
GPS) aims to: develop activities of teaching, research 
and extension with the objective of training teachers/
researchers to work at universities, research centers, 
Governmental institutions, and the third sector; pro-
mote studies and research that lead to the enrichment 
and expansion of possibilities of overcoming difficul-
ties in the context of different social spheres, contri-
buting to the construction of knowledge related to 
Social and Political Psychology interface, highlighting 
the political dimension of social processes; deepen 
the competence acquired in undergraduate courses, 
developing the field of investigative techniques and 
action in the field of Social Psychology, particularly in 
the sphere of social movements, and public policies. 

Course offered: Master’s degree in Social Psychology

Year of creation: 2008

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: Social and Political Psychology

Lines of research: I. Processes of subjectivation and poli-
tics; II. Social processes and intergroup relations.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgps

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



60CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SOCIOLOGIA

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) 
tem como objetivos promover e desenvolver ativida-
des acadêmicas e científicas destinadas à formação 
de pesquisadores de alto nível em Sociologia, e aglu-
tinar docentes com comprovada capacidade intelec-
tual e produtiva, os quais se alternam no exercício do 
ensino e da pesquisa.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Sociologia

Ano de criação: Mestrado em 1987 e Doutorado em 
2009

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciências Sociais

Linhas de pesquisa: I. Desenvolvimento Socioeconô-
mico e Técnica; II. Cultura Contemporânea e Dinâmicas 
Sociais; III. Política e Processos Identitários

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgs

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
SOCIOLOGY

The graduate program in Sociology (PPGS) aims to 
promote and develop academic and scientific activi-
ties for the training of high-level researchers in Socio-
logy, and to gather professors with proven intellec-
tual and productive capacity for the development of 
both: teaching and research.

Course offered: Master’s and Doctorate degrees in 
Sociology

Year of creation: Master’s 1987; Doctorate 2009

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Social Sciences

Lines of research: I. Socio-economic and Technical De-
velopment; II. Contemporary Culture and Social Dynamics; 
III. Politics and Identity Processes.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgs

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



ÁREA 08:
Linguística,  
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62CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LETRAS

O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) tem 
como objetivos formar pessoal qualificado em nível 
de mestrado para o exercício das atividades de pes-
quisa e de ensino, incentivar atividades integradoras 
da pós-graduação e da graduação que acarretem 
a melhoria do ensino de Letras em todos os níveis, 
contribuir para a efetiva atuação de um processo de 
ensino-aprendizagem embasado em conhecimentos 
aplicáveis à realidade local, regional, nacional e inter-
nacional, e criar oportunidades de desenvolvimento 
de programas integrados e interinstitucionais de en-
sino e pesquisa em linguística e literatura.

Curso ofertado: Mestrado em Letras

Ano de criação: 2008

Avaliação do curso: conceito 03 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Estudos da linguagem e ensino; 
II. Estudos linguísticos; III. Estudos literários

Linhas de pesquisa: I. Teorias do Texto; II. Língua, cultura, 
identidade e ensino; III. Descrição, leitura e escrita da 
língua portuguesa; IV. Ensino de línguas e literaturas; V. 
Literatura e cultura

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgl

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
LANGUAGES

The postgraduate program in Languages (PPGL) aims 
to: train qualified personnel at Master’s level to con-
duct research and teaching activities; motivate inte-
grated actions between the graduate and undergra-
duate programs with the purpose of improving the 
Languages teaching-learning process at all levels; 
contribute to an effective teaching-learning process 
based on knowledge to be applied to local, regional, 
national and international realities; create opportuni-
ties to the development of integrated and inter-insti-
tutional teaching and research programs in Linguisti-
cs and Literature. 

Course offered: Master’s degree in Language

Year of creation: 2008

Course evaluation: CAPES grade 3 (2013)

Area of concentration: I. Language Studies and Tea-
ching; II. Linguistics Studies; III. Literary Studies.

Lines of research: I. Theories of text; II. Language, Culture, 
Identity and Education; III. Description, reading and writing 
skills of the Portuguese Language; IV. Teaching of Langua-
ges and Literatures; V. Literature and Culture.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgl

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



63CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM LETRAS

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Letras 
(PROFLETRAS) tem como objetivo promover a forma-
ção continuada de professores de língua portuguesa 
que trabalham no ensino fundamental do 1º ao 9º ano.

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Letras

Ano de criação: 2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Linguagens e letramentos

Linhas de pesquisa: I. Teorias da Linguagem e Ensino; 
II. Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas 
docentes.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
profletras

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROFESSIONALIZING 
PROGRAM IN LANGUAGES

The Professionalizing postgraduate program in Lan-
guages (PROFLETRAS) aims to promote continuous 
education of Portuguese language teachers who 
teach for primary education from the 1st to the 9th 
grade.

Course offered: Professionalizing Master’s in Languages

Year of creation: 2013

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Languages and Literacies

Lines of research: I. Theories of Language and Education; 
II. Reading and Textual Production: social diversity and 
teaching practices.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/profletras

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



64CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM LETRAS 
(ITABAIANA)

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Letras 
(PROFLETRAS-ITA) tem como objetivo promover a 
formação continuada de professores de língua por-
tuguesa que trabalham no ensino fundamental do 1º 
ao 9º ano.

Curso ofertado: Mestrado Profissional em Letras

Ano de criação: 2013

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Linguagens e letramentos

Linhas de pesquisa: I. Teorias da Linguagem e Ensino; 
II. Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas 
docentes

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
proletrasi

Localização: Campus Universitário Prof. Alberto Carva-
lho, Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Centro, Itabaiana, 
Sergipe

POSTGRADUATE PROFESSIONALIZING 
PROGRAM IN LANGUAGES 
(ITABAIANA)

The Professionalizing postgraduate program in Lan-
guage (PROFLETRAS-ITA) aims to promote the con-
tinuous education of Portuguese language teachers 
who teach for primary education from the 1st to the 
9th grade.

Course offered: Professionalizing Master’s in Languages

Year of creation: 2013

Course evaluation: CAPES grade 4 (2013)

Area of concentration: Languages and Literacies

Lines of research: I. Theories of Language and Education; 
II. Reading and Textual Production: social diversity and 
teaching practices.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/proletrasi

Address: Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Av. 
Vereador Olímpio Grande, s/n, Centro, Itabaiana, Sergipe
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66CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOTECNOLOGIA

O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (RE-
NORBIO) tem como objetivos formar pessoal quali-
ficado para o exercício da pesquisa e do magistério 
superior, considerados indissociáveis no campo da 
Biotecnologia, incentivar a pesquisa na área da Bio-
tecnologia, sob perspectiva multi e interdisciplinar, e 
produzir, difundir e aplicar do conhecimento da Bio-
tecnologia na realidade econômica e cultural da re-
gião Nordeste.

Curso ofertado: Doutorado em Biotecnologia

Ano de criação: 2010

Avaliação do curso: conceito 05 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Biotecnologia em agropecuária; 
II. Biotecnologia em recursos naturais; III. Biotecnologia em 
saúde; IV. Biotecnologia industrial

Linhas de pesquisa: I. Genética e Transgênese; II. Sanida-
de; III. Conservação e Multiplicação de Germoplasma; IV. 
Bioprospecção, Biodiversidade e Conservação; V. Purifica-
ção, Caracterização e Produção de Insumos Biotecnoló-
gicos em Sistemas Heterólogos; VI. Desenvolvimento de 
Agentes Profiláticos, Terapêuticos e Testes Diagnósticos; 
VII. Bioprocessos

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/renorbiose

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
BIOTECHNOLOGY

The postgraduate program in Biotechnology (RENOR-
BIO) aims to: train qualified personnel for the perfor-
mance of research and higher education teaching, 
both considered essential in the field of Biotechnolo-
gy; encourage research in the area of biotechnology, 
under multi and interdisciplinary perspectives; pro-
duce, disseminate and apply knowledge related to 
biotechnology applied to the economic and cultural 
realities of the northeastern region.

Course offered: Doctorate degree in Biotechnology

Year of creation: 2010

Course evaluation: CAPES grade 5 (2013)

Area of concentration: I. Biotechnology in agriculture; 
II. Biotechnology in natural resources; III. Biotechnology in 
health; IV. Industrial Biotechnology

Lines of research: I. Genetics and Transgenesis; II. Sanity; 
III. Conservation and multiplication of Germplasm; IV. 
Bioprospecting,  Biodiversity and Conservation; V. purifi-
cation, Characterization and Production of Biotechnolo-
gical Inputs in Heterologous Systems; VI. Development of 
Prophylactic, therapeutic Agents and Diagnostic Tests; VII. 
Bioprocesses.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/renorbiose

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



67CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Pro-
priedade Intelectual (PPGPI) atua conjuntamente em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão articuladas 
dentro do CINTEC, Rede NIT-NE, CAPACITE, SIBRA-
TEC, MITES entre outros. O curso tem como principal 
objetivo oferecer conteúdos visando a solução para 
problemas teóricos/práticos de base tecnológica e 
conhecimentos para promover a pesquisa e o ensino 
aplicados às diversas áreas de do conhecimento, le-
vando para a academia e para a formação acadêmica 
a cultura da pesquisa da propriedade intelectual. Os 
egressos poderão atuar em IES e como agentes de de-
senvolvimento local e regional. O Curso de Mestrado 
e Doutorado Acadêmico em Ciência da Propriedade 
Intelectual da Universidade Federal de Sergipe tem 
conceito 4 na CAPES e conduz ao grau acadêmico de 
Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual e Dou-
tor em Ciência da Propriedade Intelectual.

Curso ofertado: Mestrado e Doutorado em Ciência da 
Propriedade Intelectual

Ano de criação: Mestrado em 2013 e Doutorado em 
2014

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Área de concentração: Ciência da Propriedade Intelectual

Linhas de pesquisa: I. Propriedade Intelectual e seu 
Papel no Desenvolvimento Tecnológico; II. Relações da 
Propriedade Intelectual, Ciência e Tecnologia com a Indús-
tria e Sociedades.

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
ppgpi

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
INTELLECTUAL PROPERTY SCIENCE

The postgraduate program in Intellectual Property 
Science (PPGPI) deals with teaching, research and 
extension activities along with CINTEC, NIT-NE Net-
work, CAPACITE, SIBRATEC, MITES among others. The 
course’s main objectives are to work on solutions to 
theoretical/practical technology-based problems 
and to develop knowledge to promote research and 
teaching applied to several areas of knowledge, pro-
moting the culture of intellectual property research 
in the Academy. The graduates may work in Institu-
tions of Higher Education and as local and regional 
development agents. The Master’s and PhD program 
in Intellectual Property Science scored CAPES grade 4. 

Course offered: Master’s and Doctorate degree in Intel-
lectual Property Science

Year of creation: Master’s 2013; Doctorate 2014

Course evaluation: CAPES grade 04 (2013)

Area of concentration: Intellectual Property Science

Lines of research: I. Intellectual property and its role in 
the Technological Development; II. Relationship between 
Intellectual Property, Science and Technology and the 
Industry and Societies.

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgpi

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe.



68CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente (PRODEMA) tem como objetivos 
possibilitar a formação de base interdisciplinar e co-
mum, investigando novos paradigmas científicos e 
novas relações harmônicas entre sociedade, desen-
volvimento e meio ambiente, proporcionar formação 
pós-graduada profissionalizante (para atuação téc-
nico política) ou acadêmica (para atuação científica) 
advindas do estudo e da pesquisa sobre o desenvolvi-
mento regional, e fomentar a crítica, despertar a sen-
sibilidade e formar competência para o gerenciamen-
to das questões e problemáticas locais e regionais, do 
desenvolvimento e meio ambiente.

Curso ofertado: Mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente

Ano de criação: 1995

Avaliação do curso: conceito 05 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Desenvolvimento de regiões se-
miáridas e costeiras; II. Desenvolvimento e Meio Ambiente

Linhas de pesquisa: I. Planejamento e Gestão Ambien-
tal; II. Dinâmica e Avaliação Ambiental; III. Ordenamento 
Territorial e Gestão de Conflitos nos Ambientes Costeiros; 
IV. Planejamento e Gestão de Zonas Semiáridas e Ecossis-
temas Limítrofes

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
prodema

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM 
IN DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENTAL STUDIES

The postgraduate program in Development and En-
vironmental Studies (PRODEMA) aims to: facilitate 
the formation of interdisciplinary and common base, 
investigating new scientific paradigms and new har-
monic relationships between society, development 
and environment; provide postgraduate training 
(technical and political performance) and academic 
formation (scientific activities) related to the study 
and research on regional development; raise critical 
awareness; develop managerial competence to deal 
with local and regional problematic issues related to 
development and the environment.

Course offered: Master’s degree in Development and 
Environment

Year of creation: 1995

Course evaluation: CAPES grade 5 (2013)

Area of concentration: I. Development of semi-arid and 
coastal regions; II. Development and environment

Lines of research: I. Planning and environmental mana-
gement; II. Dynamics and Environmental Assessment; III. 
Territorial Planning and conflict management in Coastal 
Environments; IV. Planning and management of Semi-arid 
Areas and Adjacent Ecosystems

Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/prodema

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe



69CATÁLOGO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
(Mestrados e Doutorados)

CATALOG OF STRICTO SENSU POSTGRADUATE COURSES 
(Masters and Doctorates)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE (EM REDE)

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente em rede (DDMA) tem como obje-
tivos Possibilitar a formação de base interdisciplinar 
e comum, investigando novos paradigmas científicos 
e novas relações harmônicas entre sociedade, desen-
volvimento e meio ambiente, proporcionar formação 
pós-graduada profissionalizante (para atuação téc-
nico política) ou acadêmica (para atuação científica) 
advindas do estudo e da pesquisa sobre o desenvolvi-
mento regional, e fomentar a crítica, despertar a sen-
sibilidade e formar competência para o gerenciamen-
to das questões e problemáticas locais e regionais, do 
desenvolvimento e meio ambiente.

Curso ofertado: Doutorado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente

Ano de criação: 2011

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2013)

Áreas de concentração: I. Desenvolvimento de regiões se-
miáridas e costeiras; II. Desenvolvimento e Meio Ambiente

Linhas de pesquisa: I. Planejamento e Gestão Ambien-
tal; II. Dinâmica e Avaliação Ambiental; III. Ordenamento 
Territorial e Gestão de Conflitos nos Ambientes Costeiros; 
IV. Planejamento e Gestão de Zonas Semiáridas e Ecossis-
temas Limítrofes

Site oficial do programa: http://www.posgraduacao.ufs.
br/ddma

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUATE PROGRAM 
IN DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
(NETWORK)

The postgraduate program in Development and En-
vironmental Studies Network (DDMA) aims to: faci-
litate the formation of an interdisciplinary and com-
mon base, investigating new scientific paradigms 
and new harmonic relationships between society, 
development and environment; provide professional 
postgraduate training (for technical and political per-
formance) and academic formation (for scientific ac-
tivities) related to the study and research on regional 
development; raise critical awareness; develop ma-
nagerial competence to deal with local and regional 
problematic issues related to development and the 
environment.

Course offered: Master’s degree in Development and 
Environment

Year of creation: 1995

Course evaluation: CAPES grade 5 (2013)

Area of concentration: I. Development of semi-arid and 
coastal regions; II. Development and environment.

Lines of research: I. Planning and environmental mana-
gement; II. Dynamics and Environmental Assessment; III. 
Territorial Planning and conflict management in Coastal 
Environments; IV. Planning and management of Semi-arid 
Areas and Adjacent Ecosystems

 Site: http://www.posgraduacao.ufs.br/ddma

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM MESTRADO PROFISSIONAL EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Com um caráter interdisciplinar, o PROF-CIAMB tem 
como objetivos fomentar a formação continuada da-
queles profissionais que atuam em espaços escolares 
e não-escolares, promovendo pesquisas na área das 
Ciências Ambientais sob perspectiva inter/multidis-
ciplinar e transdisciplinar cujo resultado traga contri-
buições à Ciência e à escola pública.

Cursos ofertados: Mestrado Profissional em Ciências 
Ambientais

Ano de criação: 2015

Avaliação do curso: conceito 04 da CAPES (2015)

Áreas de concentração: Ciências Ambientais

Linhas de pesquisa: I. Recursos Naturais e Tecnologia; II. 
Ambiente e Sociedade

Site do programa: http://www.posgraduacao.ufs.br/
profciamb

Localização: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe

POSTGRADUTE PROGRAM IN 
PROFESSIONAL MASTER’S IN 
ENVIRONMENTAL STUDIES (PROF – 
CIAMB)

This is an interdisciplinary program that aims to fo-
ment continuing education of professionals that deal 
with educational and non-educational environments. 
It focuses on promoting research in the area of Envi-
ronmental Studies under inter/multidisciplinary and 
transdisciplinary perspectives, with the objective of 
contributing to the areas of Science and to public 
education (schools).

Course offered: Professional Master’s in Environmental 
Studies

Year of creation: 2015

Course evaluation: CAPES grade 4 (2015)

Area of concentration: Environmental Studies

Lines of Research: I- Natural Resources and Technology; 
II- Environment and Society

Program’s website: http://www.posgraduacao.ufs.br/
profciamb

Address: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 
Campos, Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, CEP 
49100-000, São Cristóvão, Sergipe.
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