
EDITAL 2011 PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

DA UFG CAMPUS CATALÃO.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química da UFG campus 

Catalão  (PPGQ/UFG/CAC)  torna  público  que  estarão  abertas  as  inscrições  para  o 

Processo Seletivo do referido programa, nível Mestrado.

O programa foi criado e recomendado em novembro de 2010 pela CAPES/MEC, 

com conceito 3 (três) e possui área de concentração em Química. As linhas de pesquisa 

do programa são: (i) Produtos naturais, ecologia química e química do meio ambiente  e 

(ii)  Química  de  materiais.  O  programa  possibilitará  ao  aluno  de  pós-graduação  criar 

condições  para  o  desenvolvimento  de  estudos  que  demonstrem  o  domínio  dos 

instrumentos conceituais e metodológicos essenciais na área de química, qualificando-o 

para atuar na docência de nível superior,  por meio de trabalhos de investigação e de 

ensino, e para atuar como pesquisador, na indústria, em institutos de pesquisas ou em 

instituições de ensino.  O curso de Mestrado em Química, visa atender aos profissionais 

graduados em Química, Física, Farmácia, Biologia,  Engenharia Química, Engenharia de 

Materiais, dentre outras. 



2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas no período de 20/06 a 13/07/2011, de 08:30 às 11:30 

horas e das 14:00 às 17:00 horas, na secretaria da Coordenadoria do Programa de Pós-

Graduação em Química da UFG Campus Catalão, sito à:

Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ/UFG/CAC)

Departamento de Química – Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, no 1120

Setor Universitário, Catalão (GO)

CEP: 75704-020

Fone: (64) 3441-5334.

website: www.quimica.catalao.ufg.br/mestrado

e-mail: mestrado.quimica@catalao.ufg.br

2.1 – Dos Documentos Necessários para Inscrição

Na inscrição, o candidato deverá entregar fotocópias dos seguintes documentos:

a) Diploma de Graduação em Química ou em cursos afins, reconhecidos pelo MEC, ou 

ainda,  Declaração  emitida  pela  Secretaria  de  Graduação  do  curso  e  assinada  pelo 

Coordenador do Curso de Graduação, informando que a data prevista para conclusão do 

curso de graduação será anterior à matrícula;

b) Histórico Escolar do Curso de Graduação;

c) 01 cópia dos documentos pessoais: CPF, RG, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento  

ou Casamento, Certificado de Reservista (se do sexo masculino);

d) Curriculum Vitae no formato Lattes do CNPq, devidamente comprovado;

e) Duas fotos 3x4, recentes;

f)  Formulário  próprio  de  inscrição  devidamente  preenchido,  disponível  na  página  do 

Programa  de  Pós-Graduação  em  Química  da  UFG  campus  Catalão 

(http://www.catalao.ufg.br/quimica).

2.2 Os  portadores  de  títulos  de  graduação  e/ou  pós-graduação  obtidos  no  exterior 

deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos ou termo de acordo ou 

tratado internacional.

http://www.quimica.catalao.ufg.br/mestrado
http://www.catalao.ufg.br/quimica
mailto:mestrado.quimica@catalao.ufg.br


2.3 A documentação de inscrição mencionada no item 2.1.1 deverá ser entregue no local  

de  inscrição  ou  enviada  por  meio  de  SEDEX  -  Encomenda  Expressa  da  Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – ou via sistema de entrega rápida efetuado por 

companhias aéreas, endereçada ao Programa de Pós-Graduação em Química da UFG 

campus Catalão, desde que seja postada até o último dia do período de inscrição, dia 30  

de junho de 2011. O candidato que realizar sua inscrição por correio deverá entrar em 

contato com a Secretaria do Programa, para confirmar o recebimento da documentação.

2.4 É vedada a inscrição extemporânea.

2.5 Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via correio eletrônico.

2.6 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, dispondo o Programa do direito de excluir do processo seletivo aquele que 

não preencher o formulário de forma completa, correta e legível e/ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos.

2.7 O  candidato  que  desejar  a  devolução  das  cópias  de  sua  documentação  deverá 

solicitar até 45 dias após o término do processo seletivo. As cópias não solicitadas serão  

enviadas para reciclagem 60 dias após o término do processo seletivo.

2.8 Haverá disponibilidade de bolsas da CAPES e UFG, em número ainda a ser definido,  

cujas concessões ocorrerão de acordo com as normas das agências de fomento.

3. DAS VAGAS E LINHAS DE PESQUISA

Serão oferecidas 12 vagas, a ser preenchidas conforme os critérios de seleção e 

disponibilidade de orientadores, não sendo necessário o preenchimento do número total  

de vagas. Os orientadores definidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação 

em Química para o processo seletivo 2011, com os respectivos endereços eletrônicos e 

números de vagas oferecidas, estão listados a seguir:



Orientador Linha de Pesquisa Número 
de Vagas

Prof. Dr. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo

alberth.figueiredo@catalao.ufg.br 

Química de Materiais 01

Prof. Dra. Elaine Carbonero

elainecarbonero@gmail.com  

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

02

Prof. Dr. Leonardo dos Santos Andrade

leonardo.andrade@catalao.ufg.br 

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

01

Prof. Dr. Lincoln Lucílio Romualdo

lincoln.romualdo@catalao.ufg.br 

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

01

Profa. Dra. Luciana Melo Coelho

lucianacatalao@hotmail.com 

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

01

Profa. Dra. Maria Rita de Cássia Santos

mrcsantos@gmail.com  

Química de Materiais 01

Prof. Dr. Mário Godinho Júnior

godinho.mj.ufg@gmail.com  

Química de Materiais 02

Prof. Dr. Richele Priscila Severino

richeleps@yahoo.com.br 

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

02

Profa. Dra. Simara Maria Tavares Nunes

simaramn@gmail.com 

Produtos  naturais, 

ecologia  química  e 

química do meio ambiente

01

4. DA SELEÇÃO

4.1 O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Química da UFG campus 

Catalão, nível de mestrado, será desenvolvido pela Comissão de Seleção, indicada pelo 

Programa,  de  acordo  com o  Regulamento  do  Programa,  do  Regulamento  Geral  dos 

Cursos de Pós-Graduação "Stricto  Sensu"  da  UFG,  Estatuto  e Regimento  da UFG e 

também de acordo com os procedimentos definidos abaixo.

4.2 O  preenchimento  das  vagas,  obedecendo  a  oferta  estabelecida  em  edital,  será 
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realizado de acordo com classificação dos candidatos,  sendo a classificação feita  em 

função da nota obtida na prova escrita, na análise do curriculum vitae e histórico escolar 

com pesos de 70, 20 e 10 por cento, respectivamente.

4.3 Os  candidatos  farão  Exame de  suficiência  em Língua  Inglesa.  Será  considerado 

aprovado no Exame de suficiência em língua inglesa os candidatos que  obtiverem nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco), em uma escala de zero a dez.

4.4 Caso  haja  empate  de  dois  ou  mais  candidatos  na  classificação,  o  critério  de 

desempate será a nota da prova escrita de química.

4.5 O não comparecimento a qualquer uma das etapas do processo seletivo, qualquer 

que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação 

do processo seletivo.

4.6 Todo o processo de seleção será desenvolvido nas dependências do Departamento 

de  Química  da  UFG,  Campus  Catalão,  em  Catalão,  GO,  em  local  a  ser  definido  e 

divulgado pelo Programa.

4.7 Todos os candidatos terão acesso às suas respectivas avaliações as quais estarão 

disponíveis na Secretaria de Pós-Graduação em Química da UFG campus Catalão, no 

ato da divulgação do resultado final.

4.8 Fica estipulado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas corridas após a divulgação 

dos  Resultados Finais  para  interposição de recursos.  Será  considerado  prorrogado  o 

prazo de recurso até o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento incidir em dia em 

que, por qualquer motivo, não houver expediente no Departamento de Química da UFG.

4.9 O recurso de que trata o Item 4.9 deverá ser protocolado diretamente na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Química da UFG campus Catalão, não sendo aceito 

encaminhamento via Correios e/ou qualquer outro tipo de encaminhamento.



5. DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS

A nota final (NF) de cada candidato será obtida, com duas casas decimais, através 

da seguinte expressão:

NF = (0,7 x NPE) + (0,2 x NAC) + (0,1 x NHE)

onde,

NPE = Nota Obtida na Prova Escrita

NAC = Nota Obtida na Análise de Currículo

NHE = Nota Obtida na Análise do Histórico Escolar

5.1 NOTA DA PROVA ESCRITA

5.1.1 A prova escrita  será individual  e  versará sobre Química Geral.  A nota da prova 

escrita será no mínimo 0,00 (zero) e no máximo 10,00 (dez). A prova escrita tem caráter 

eliminatório e classificatório, sendo aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 5,00 (cinco).

5.1.2  É permitido  o uso de calculadora  durante a prova escrita,  não sendo permitido 

empréstimo entre os candidatos durante a realização das provas.

5.1.3 Na  correção  da  prova  escrita  somente  serão  consideradas  as  respostas  que 

estiverem preenchidas à caneta esferográfica e que estiverem contidas nos cadernos de 

resposta, nos respectivos locais destinados a resposta de cada questão.

5.1.4 A prova escrita terá como bibliográfica básica o livro:

Princípios de química : questionando a vida moderna e o meio ambiente / Peter Atkins, 

Loretta Jones ; tradução Ricardo Bicca de Alencastro. 3. ed., Porto Alegre : Bookman, 

2006. 965 p.

Capítulo 1 Átomos: o mundo quântico

Capítulo 2 Ligações químicas

Capítulo 3 Forma e estrutura das moléculas

Capítulo 4 Propriedades dos gases

Capítulo 5 Líquidos e sólidos

Capítulo 6 Termodinâmica: a primeira lei

Capítulo 7 Termodinâmica: a segunda e a terceira lei



Capítulo 9 Equilíbrios químicos

Capítulo 10 Ácidos e bases

Capítulo 12 Eletroquímica

Capítulo 13 Cinética química

Capítulo 18 Hidrocarbonetos alifáticos

Capítulo 19 Química orgânica II: polímeros e compostos biológicos

5.2 NOTA OBTIDA NA ANÁLISE DE CURRÍCULO

5.2.1 A avaliação do Curriculum Vitae tem caráter classificatório, sendo realizada apenas 

para os candidatos aprovados na prova escrita de química .

5.2.2 O  Curriculum  Vitae  deverá,  obrigatoriamente,  ser  apresentado  no  modelo  da 

Plataforma Lattes (modelo CNPq), devidamente comprovado. Para atribuição de pontos 

na  avaliação  do  currículo,  serão  consideradas  apenas  as  atividades  desenvolvidas  e 

comprovadas pelo candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

5.2.3 A pontuação da avaliação do currículo deve ser estabelecida conforme a Tabela de 

Pontuações Máximas em anexo. A Nota obtida na Avaliação do Currículo (NAC) terá duas 

casas decimais.

5.2.4 Para calcular a Nota Obtida na Avaliação do Currículo (NAC) de cada candidato, a 

Banca  Examinadora,  usando  os  resultados  da  aplicação  da  Tabela  de  Pontuações 

Máximas adotará o seguinte procedimento:

I - atribuir nota 10 ao candidato com maior pontuação obtida no item I-Produção Científica 

(PC), e converter as notas obtidas pelos demais candidatos neste item proporcionalmente 

a esta nota;

II  -atribuir  nota  10  ao  candidato  com  maior  pontuação  obtida  no  item  II-Formação 

Acadêmica  (FA)  e  converter  as  notas  obtidas  pelos  demais  candidatos  neste  item 

proporcionalmente a esta nota;

III  -atribuir  nota  10 ao candidato  com maior  pontuação obtida  no  item III-Experiência 

Profissional  (EP)  e  converter  as  notas  obtidas  pelos  demais  candidatos  neste  item 

proporcionalmente a esta nota;

IV  -calcular  a  Nota  Obtida  na  Avaliação  do  Currículo  de  cada  candidato  pela  média 

ponderada das notas dessas três classes de atividades, com base na seguinte fórmula:

NAC = (0,60*PC) + (0,25*FA) + (0,15*EP)



5.3 NOTA OBTIDA NA ANÁLISE DO HISTÓRIO ESCOLAR

5.3.1 A nota obtida na análise do histórico escolar tem caráter classificatório e será igual 

Índice de Rendimento Acadêmico (coeficiente de rendimento do estudante) fornecido pela 

instituição de ensino onde o candidato concluiu o ensino superior.

5.4 NOTA DO EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LINGUA INGLESA

5.4.1  O  resultado  do  exame  de  qualificação  será  expresso  por  “Aprovado”  ou  “Não 

Aprovado”

5.4.2 Será  considerado  “Aprovado'  no  Exame  de  suficiência  em  língua  inglesa  os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco), em uma escala de zero a 

dez. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco), em uma escala de zero a 

dez serão considerados “Não Aprovado”.

5.4.3 O Exame de suficiência em Língua Inglesa  NÃO possui caráter ELIMINATÓRIO e 
nem classificatório.  Caso o candidato não seja aprovado no exame de suficiência em 

língua  inglesa  no  período  da  seleção,  poderá  realizá-lo  por  mais  duas  vezes, 

semestralmente, até o décimo segundo mês após a matrícula inicial em datas definidas 

pela CPG.

5.4.4 A nota  no Exame de língua inglesa não será computado na nota final  (NF)  do 

processo de seleção.

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Data Horário
Inscrições 20/06 a 13/07/2011 de  08:30  às  11:30  horas  e 

das 14:00 às 17:00 horas
Homologação das Inscrições 19/07/2011 14:00 horas
Prova  Escrita  de  Química 
Geral  para  candidatos  que 
tiveram  as  inscrições 
homologadas

25 de julho de 2011 Das 14:00 às 17:30 horas

Exame  de  Suficiência  em 
Lingua Inglesa

26 de julho de 2011 Das 10:00 às 12:00 horas

Avaliação de Currículo 27 de julho de 2011 08:00 horas
Homologação  e  Divulgação 
dos resultados

01 de agosto de 2011 08:00 horas



7. DA APROVAÇÃO

7.1 Com  base  nas  notas  atribuídas  pelos  membros  da  Comissão  de  Seleção,  será 

considerado aprovado o candidato com média maior ou igual a 5,00 (cinco). O resultado 

final deverá ser homologado pela Comissão de Pós-Graduação.

7.2 Serão  convocados  para  matrícula,  em  primeira  chamada,  os(as)  candidatos(as) 

classificados(as) por ordem decrescente de pontuação final, até o limite máximo de vagas

fixado para a seleção, respeitadas as vagas disponíveis, conforme previsto neste Edital.

7.3 Em caso de vaga(s) remanescente(s) decorrente(s) da não efetivação de matrícula 

por parte dos(as) candidatos(as) convocados(as) em primeira chamada, os candidatos 

subseqüentes  poderão  ser  convocados,  desde  que  haja  classificados,  em  segunda 

chamada, respeitando-se as vagas por orientador(a) até, no máximo, dez dias decorridos 

após o último dia do período de matrícula.

8. DA MATRÍCULA

8.1 O direito à matrícula só será concedida aos candidatos aprovados e classificados no 

processo seletivo e portadores de diploma de Curso de Graduação reconhecido pelo MEC 

ou de Declaração emitida pela Secretaria de Graduação e assinada pelo Coordenador de 

Graduação, após os mesmos comprovarem que concluíram o curso de graduação ao final  

do primeiro semestre letivo de 2011.

8.2 A  matrícula  dos  aprovados  será  efetuada  na  Secretaria  de  Pós-Graduação  do 

PPGQ/UFG/CAC, de 01 a 05 de agosto de 2011, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:30 às 

17:00 horas.

8.3 As matrículas poderão ser realizadas por procuração.



9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Todas  as  etapas  do  Processo  de  Seleção  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Química da UFG campus Catalão ocorrerão nas dependências do Campus Catalão/UFG.

9.2 Todas as divulgações de resultados e/ou avisos serão afixadas no mural próprio do 

Departamento  de  Química  da  UFG campus  Catalão,  sendo,  portanto,  considerado  o 

Placar Oficial de divulgação.

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação.

Catalão, 16 de junho de 2011

Prof. Dr. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da UFG campus Catalão



TABELA DE PONTUAÇÃO PARA
AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

I PRODUÇÃO CIENTÍFICA

1. Produção Bibliográfica Pontos por 
item

Máximo de Itens

1.1- Artigos Publicados em 
Periódicos
1.1.1- Internacionais 15,0
1.1.2- Nacionais 5,0

1.2- Trabalhos em Eventos
1.2.1- Completos 2,5
1.2.2- Resumos Expandidos 1,0
1.2.3-Resumos Simples 0,5

1.3- Livros e Capítulos de Livros
1.3.1-Livros Publicados ou 
Organizados

15,0

1.3.2-Capítulos de Livros Publicados 10,0

1.4- Textos em jornais ou revistas
1.4.1- Jornal de Notícias 0,5 5
1.4.2- Revistas 1,0 5

2- Produção Técnica
2.1-Trabalhos Técnicos (pareceres, 
laudos e similares)

1,0 5

2.2- Demais tipos de produção 
técnica (Produção artística, áudios-
visuais e similares)

1,0 5

2.3- Elaboração de materiais 
didáticos diversos

1,0 5

3- Orientações Concluídas
3.1- Aperfeiçoamento/Especialização 2,0 5
3.2-Graduação 1,0 5
3.3-Iniciação Científica 1,0 5



3.4-Orientação de outra natureza 1,0 5

4- Dados Complementares
4.1- Participação em bancas 
examinadoras

0,5 5

4.2- Participação em bancas de 
comissões julgadoras

0,5 5

II FORMAÇÃO ACADÊMICA

5. Formação complementar Pontos por 
item

Máximo de Itens

5.1- Curso de Aperfeiçoamento/ 
especialização (lato sensu – mais de 
360h)

4,0 5

5.2- Cursos de Extensão, palestras, 
mesa-redonda, conferência (3h≤carga 
horária≤180h)

3,0 5

5.3- Bolsista de Iniciação Científica – 
IC, PIBIC, PIVIC, PET, PROBEC, 
PROLICEM

1,5/ano

5.4- Bolsistas outras modalidade 1,5/ano
5.5- Monitoria 1,0/ano

III EXPERIÊNCIA TÉCNICA E DE ENSINO

6. Experiência Profissional Pontos por 
item

Máximo de Itens

6.1- Aula no ensino fundamental e 
médio, na área de formação

3,0/ano

6.2- Aula no ensino superior 8,0/semestre
6.3- Experiência técnica/profissional 4/ano


