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1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química, Nível

mestrado, da Universidade Federal de Catalão (PPGQ/UFCAT) torna pública as

normas para atribuição de bolsa, em conformidade com as exigências do

Regimento do PPGQ, Mestrado Acadêmico, e da Resolução CEPEC

1403/2016.

2. DO PÚBLICO ALVO

Poderão participar do processo de atribuição de bolsas todos os(as)

discentes que estejam matriculados no PPGQ até o segundo semestre de 2022

bem como os que tenham sido aprovados em Edital 03/2022 (Processo

Seletivo).

3. DAS BOLSAS

3.1 A disponibilidade de bolsas depende das concessões anuais das agências

de fomento e do fluxo dos discentes no Programa. O Programa não se

compromete a conceder bolsas de estudo para os candidatos
selecionados.



4. PROVA ESCRITA (PE) (presencial): a prova de conhecimentos gerais

em Química será elaborada de acordo com a bibliografia básica indicada no

Anexo 2.

4.1. A prova escrita será individual, discursiva e de caráter classificatório e

eliminatório.

4.2. Será permitido o uso de calculadora, exceto calculadora gráfica e

calculadora do aparelho celular ou tablet. É proibido o empréstimo de qualquer

material entre os candidatos durante a realização da prova.

4.3. Somente serão consideradas para avaliação as respostas preenchidas

com caneta esferográfica (azul ou preta) e que estiverem contidas nos

cadernos de resposta, nos locais destinados à resposta de cada questão.

4.4. O local da realização da prova escrita será divulgado no site do

Programa de Pós-graduação em Química UFCAT:

https://mestrado_quimica.catalao.ufg.br/. A secretaria do PPGQ/RC/UFG não

encaminhará e-mail aos alunos notificando sobre local de realização da prova.

A prova será realizada apenas na Universidade Federal de Catalão.

4.5. A classificação dos candidatos para atribuição de bolsa será realizada

em ordem decrescente, de acordo com a nota obtida na prova escrita.

4.6. Candidatos com nota menor que 5,0 serão eliminados do Processo

Seletivo deste edital.

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

de desempate será o candidato de maior idade.

4.8. O candidato que não comparecer à prova escrita ou que apresentar

atraso superior a 10 minutos, contados a partir do horário divulgado neste

Edital, por qualquer que seja o motivo, será desclassificado.

4.9. Fica estipulado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a

divulgação do Resultado da Nota da Prova Escrita para o protocolo de recurso

impresso (conforme modelo do Anexo 1) com apresentação de argumentos

pelo (a) interessado (a), dirigido à Coordenação do PPGQ. O recurso deverá

ser protocolado pelo candidato, via e-mail da secretaria do PPGQ/UFCAT:

mestrado.ppgq@ufcat.edu.br.

4.10. O direito de recurso é acompanhado pelo direito de vista, que será

realizado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química da

https://mestrado_quimica.catalao.ufg.br/


UFG/Regional Catalão, acompanhado por um representante institucional.

Neste caso, não será entregue fotocópia da prova.



5. CRONOGRAMA:

ETAPA DATA HORÁRIO

Prova Escrita

de

conhecimentos gerais em

Química

13 de agosto de 2022
Das 14:00h às

17:00h

Divulgação do resultado

da nota da prova escrita 13 de agosto de 2022 Até 19:00h

Recurso do resultado da

nota da prova escrita

Até o dia 15 de agosto de

2022

Até 12:00h

Divulgação do resultado
final

15 de agosto de 2022 Até 15:00h

Horário de Funcionamento da secretaria do PPGQ: Segunda a sexta-feira das 08:30h às

12:00h e das 13:30 às 17:00h.

5. DA ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS

5.1. A atribuição de bolsa será realizada por ordem decrescente de

pontuação da prova escrita, de acordo com o número disponibilizado pelos

órgãos de fomento ao PPGQ/UFCAT.

Este edital é válido até 31 de dezembro de 2022.

Catalão, 22 de julho de 2022

Prof. Dr. Lincoln Lucílio Romualdo

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química - UFCAT
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Universidade Federal de Catalão
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Nível Mestrado Acadêmico

ANEXO 1– RECURSO

Formulário de Recurso Processo Seletivo – Edital 04/2022
Preencher o Formulário em letra legível.
INFORMAÇÕES DO CANDIDATO:

Nome:

Nº de inscrição:

RG: CPF:

Endereço:

Cidade: Estado:

Telefone: E-mail:

DO OBJETO DO RECURSO, ARGUMENTAÇÃO E PEDIDO (informar

claramente a ETAPA do processo seletivo a que se refere o recurso interposto,

com argumentos que justifiquem o pedido):

Catalão, /__ /2022

Assinatura do Candidato



ANEXO 2 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e

o meio ambiente. 5a ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Estequiometria das reações

Ligações químicas

Termodinâmica: a primeira lei

Equilíbrios químicos


