
 

	
PROGRAMA	DE	MESTRADO	E	DOUTORADO	QUIMICA	-	UEL	

	

EDITAL	Nº	01/2018			

	

	 Estabelece	 Normas	 e	 Procedimentos	 de	
Seleção	 de	 candidatos	 a	 Bolsa	 de	 Estudos			
junto	ao	Programa	de	Mestrado	e	Doutorado		
em	Química	da	UEL	
	

	
DA	FINALIDADE		
	
Selecionar	candidatos	a	serem	indicados	para	recebimento	de	Bolsas	de	Estudos	
no	âmbito	do	Programa	de	Mestrado	e	Doutorado	em	Química	da	UEL.	

	
DAS	CONDIÇÕES	GERAIS		
	
A	prova	 de	 seleção	 para	 recebimento	 de	 bolsa	 de	 estudos	 poderá	 ser	 realizada	
apenas	 pelos	 alunos	 ingressantes	 em	 2017/02	 (2o	 Semestre)	 e	 2018/01	 (1o	
Semestre).	
Obs.	Alunos	especiais	não	poderão	realizar	a	prova.	
	
Os	 benefícios	 serão	 outorgados	 exclusivamente	 ao	 bolsista,	 mediante	
disponibilidade	de	bolsas,	não	sendo	permitido	o	acúmulo	de	benefícios	para	a	
mesma	 finalidade	 e	 o	mesmo	nível,	 devendo	 o	 candidato	 declarar	 a	 recepção	de	
outras	 bolsas	 concedidas	 por	 órgãos	 ou	 entidades	 da	 Administração	 Pública	
federal,	 estadual	 ou	 municipal	 e	 requerer	 sua	 suspensão	 ou	 cancelamento,	 de	
modo	que	não	haja	acúmulo	de	bolsas	durante	o	período	de	estudos.		
	
O	período	máximo	de	financiamento	do	Mestrado	por	agência	pública	de	fomento	
é	de	24	meses	e	do	Doutorado	de	48	meses.		
	
DOS	REQUISITOS	PARA	A	INSCRIÇÃO	
	
O	candidato	deverá,	obrigatoriamente,	preencher	os	seguintes	requisitos:		

1. Estar	regularmente	matriculado	no	Programa	de	Mestrado	e	Doutorado	
em	Química	da	UEL;	

2. Não	ter	sido	contemplado	com	bolsa	de	Mestrado	ou	de	Doutorado	neste	ou	
em	outro	curso	de	Mestrado	ou	de	Doutorado	realizado	anteriormente;	

3. Possuir	o	registro	ORCID	que	fornece	um	identificador	único	voltado	para	a	
área	acadêmica	e	de	pesquisa.	O	registro	é	gratuito	e	pode	ser	realizado	no	
site	https://orcid.org/;	



4. Ter	 plano	 de	 pesquisa,	 com	 cronograma	 de	 atividades	 para	 o	 Período	 do	
Curso	(24	meses-	Mestrado;	48	meses-Doutorado).			
	

DA	INSCRIÇÃO	

As	inscrições	para	a	realização	da	PROVA	de	seleção	para	recebimento	de	bolsa	de	
estudos	 serão	 efetuadas junto à Secretaria da Pós-graduação do Programa de 
Mestrado e Doutorado	em	Química	da	UEL no CCE, spgcce@uel.br, na	data	de	
09/03/2018,	até	as	20:00	hs.	

DOS	DOCUMENTOS	PARA	INSCRIÇÃO	JUNTO	AO	PROGRAMA		

1. Ficha	de	inscrição	constando:	
Nome:	
CPF:	
RG:	
Endereço:	
Telefone:	
Número	de	matrícula	no	curso	de	pós-graduação:	
Registro	no	ORCID:	

2. Comprovante	de	matrícula;		
3. Curriculum	Vitae:	

Para	 a	 elaboração	 do	 Curriculum	 Vitae,	 o	 candidato	 deverá,	
obrigatoriamente,	observar	a	ordem	disposta	no	Anexo	I	desta	Publicação.	A	
análise	 e	 a	 pontuação	 do	 Curriculum	 Vitae	 serão	 procedidas	 em	
conformidade	com	a	pontuação	disposta	no	Gabarito	que	integra	o	presente	
Edital	 (Anexo	 I).	 Somente	 serão	 pontuados	 os	 itens	 devidamente	
comprovados	por	documentos.	A	análise	e	a	pontuação	do	Curriculum	Vitae	
serão	 realizadas	 pela	 Comissão	 Examinadora	 de	 Seleção,	 em	 sessão	
reservada.		

4.	 Plano	 de	 pesquisa,	 com	 cronograma	 do	 plano	 de	 atividades.	 	 O	 Plano	
deve	 seguir	 as	 normas	da	ABNT	 	 e	 conter,	 obrigatoriamente,	 os	 seguintes	
itens:		

a)	Título;		
b)	Introdução	e	justificativa,	apresentando	a	atualidade	e	relevância	do	
tema	para	o	avanço	científico	e	tecnológico	da	área	do	conhecimento;		
c)	Objetivos,	com	definição	e	delimitação	clara	do	objeto	de	estudo;		
d)	Metodologia	a	ser	empregada;		
e)	Cronograma	das	atividades;		
f)	Referências	bibliográficas;	

	
	
Obs:	 O	 comprovante	 de	 matrícula	 e	 o	 Plano	 de	 Pesquisa	 deverão	 ser	
entregues	 no	 início	 da	 prova	 na	 data	 de	 12/03/2018.	 Esses	 documentos	
serão	avaliados	e	devolvidos	ao	candidato	após	a	seleção.	
	



	
DO	PROCESSO	DE	SELEÇÃO	
 
A	seleção	dos	candidatos	será	de	responsabilidade	da	Comissão	Coordenadora	do	
Programa,	ou	de	Comissão	por	ela	designada.	

No	processo	de	seleção,	serão	considerados	os	seguintes	aspectos:	

1. Atendimento	aos	requisitos	do	candidato	na	data	prevista	da	seleção;		
2. Adequação	 da	 documentação	 apresentada	 pelo	 candidato	 às	 exigências	

deste	Edital;		
3. Pertinência	 e	 consistência	 do	 Plano	 de	 Pesquisa	 a	 ser	 executado,	 com	 a	

proposta/projeto	 de	 dissertação	 ou	 tese	 e	 sua	 exequibilidade	 dentro	 do	
cronograma	previsto;		

4. Prova	escrita;	
5. Análise	e	pontuação	do	Curriculum	Vitae;	

	

DA	PROVA	ESCRITA	

A	 prova	 será	 constituída	 de	 duas	 a	 três	 questões	 de	 cada	 sub-área:	 Química	
Orgânica;	Química	Inorgânica;	Química	Analítica	e	Físico-Química.	

Bibliografia:		

1.	ATKINS,	P.	JONES,	L.	“Princípios	de	Química”,	Bookman,	2001.	
2.	BRADY,	J.E.	e	HUMISTON,	G.E.	"Química	Geral",	Livros	Técnicos	e	Científicos.	
3.	BROWN,	T.;	LEMAY	JR.,	E.;	BURSTEN,	B.	Química:	A	Ciência	Central,	9ª	ed.,	Rio	de	
Janeiro:	LTC,	2005.	

4.	 ATKINS,	 P.W.	 and	 BERAN,	 J.A.	 General	 Chemistry,	 2ed.	 Scientific	 American	
Books,	NY,	1990.	

5.	EBBING,	D.	D.	Química	Geral,	Rio	de	Janeiro:	LTC,	1996.	
6.	KOTZ,	J.	C.;	TREICHEL	JR.,	P.	Química	&	Reações	Químicas,	3ª	ed.,	Rio	de	Janeiro:	
LTC,	1998.		

		

DOS	PESOS	ATRIBUÍDOS		

1. Ao	rendimento	da	PROVA	ESCRITA	será	atribuído	peso	7;	

2. Ao	Curriculum	Vitae	será	atribuído	peso	3;	

Obs:	no	Plano	de	Pesquisa,	será	verificada	a	adequação	do	cronograma	à	proposta	
de	pesquisa,	não	cabendo	atribuição	de	nota	nem	peso.		

	

DO	RESULTADO	FINAL	DA	SELEÇÃO	
	
O	 resultado	 do	 processo	 seletivo	 será	 divulgado	 na	 sede	 do	 Programa,	 na	 Secretaria	 da	
Pós-graduação,	 conforme	 edital	 específico	 até	 dia	 15	 de	 Março	 de	 2018	 ou	 no	 site	 do	
Programa	(http://www.uel.br/pos/quimica).		
	



	
DO	CRONOGRAMA	PREVISTO	PARA	O	PROCESSO	SELETIVO	

	

Inscrições	 09/03/2018	
Seleção	 12/03/2018		
Publicação	do	Edital	com	o	Resultado	
da	seleção	

15/03/2018	

	

	

	

DA	COMISSÃO	EXAMINADORA	DE	SELEÇÃO	
	
Presidente		
MARIA	JOSEFA	SANTOS	YABE	
Membros		
LUCIO	ALMEIDA	
ROBERTO	MATOS	
ALEXANDRE	ORSATO	
Suplentes		
FERNANDO	MACEDO	
DIMAS	AUGUSTO	ZAIA	

 
DO	RECURSO	
	
O	 candidato	 que	 não	 concordar	 com	 o	 resultado	 do	 processo	 de	 seleção	 para	 bolsa	 de	
estudos	 terá	 o	 prazo	 de	 2	 (dois)	 dias	 úteis,	 a	 partir	 da	 data	 de	 sua	 divulgação,	 para	 a	
interposição	 de	 recurso.	 A	 solicitação	 deverá	 ser	 dirigida	 ao(à)	 Coordenador(a)	 do	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Química	por	protocolo	junto	à	Divisão	de	Comunicação	e	
Arquivo	do	Campus	Universitário,	das	8h	às	12h	e	das	14h	às	18h.		
Os	 recursos	 interpostos	 fora	 de	 prazo	 não	 serão	 admitidos,	 nem	 analisados	 quanto	 ao	
mérito.	 Os	 recursos	 deverão	 estar	 devidamente	 fundamentados	 e	 as	 respostas	 aos	
recursos	 interpostos	 estarão	 à	 disposição	 do	 requerente	 nos	 autos	 do	 processo,	 na	
secretaria	do	Programa	de	Pós-Graduação,	até	19	de	Março	de	2018.	
 
DISPOSIÇÕES	GERAIS	

	A	 convocação	 do	 candidato	 habilitado,	 somente	 será	 processada	 observando-se,	
rigorosamente,	a	ordem	de	classificação	(maior	pontuação).	

Os	casos	omissos	serão	resolvidos	pela	Comissão	Examinadora	de	Seleção	e,	se	necessário,	
pela	Coordenação	do	Programa	de	Mestrado	e	Doutorado	em	Química.	

	

INFORMAÇÕES	

Secretaria	de	Pós-graduação	do		Programa	de	Mestrado	e	Doutorado	em	
Química	da	UEL	no	CCE.	



E-mail:	spgcce@uel.br	;	mjyabe@gmail.com	Profa.	Dra.Maria	Josefa	Santos	Yabe	
(Coordenadora)	

HP:	http://www.uel.br/pos/quimica/	

	

Londrina,	11	de	janeiro	de	2018	

	

	

Profa.	Dra.	Maria	Josefa	Santos	Yabe	(UEL)	
E-mail:	mjyabe@gmail.com	;	mjyabe@uel,.br			

Coordenadora	do	Programa	de	Mestrado	e	Doutorado	em	Química	
Universidade	Estadual	de	Londrina	(UEL)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO	I	–	CURRICULUM	VITAE	
PROGRAMA	DE	MESTRADO	E	DOUTORADO	EM	QUÍMICA	

	
	
	
	
	
	



	


