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Estabelece Normas e Procedimentos para Distribuição de Bolsas no  
Programa de Mestrado em QUÍMICA para o ano de 2016 

 
No período de 07 a 12 de março de 2016 estarão abertas as inscrições para concorrer a Bolsa de Estudos no 
PROGRAMA DE MESTRADO EM QUÍMICA da Universidade Estadual de Londrina, para o ano de 2016, conforme 
disposto na presente publicação e demais normas regimentais. As inscrições serão feitas somente via Secretária de 
Pós-graduação no CCE. 
 
2. DOCUMENTAÇÃO 
Curriculum Vitae documentado e encadernado em espiral seguindo as instruções deste edital. 
Observações 
Na falta de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, a inscrição não será efetivada. O candidato terá 
prazo até o ultimo dia de inscrição para inclusão de documentos em falta. Após o encerramento das inscrições 
nenhum documento poderá ser anexado ao Curriculum Vitae. 
 
3. SELEÇÃO (datas e horários no final desta publicação) 
A Comissão Examinadora realizará o exame de seleção constituído pelas seguintes etapas: 
Análise e pontuação do Curriculum Vitae (CLASSIFICATÓRIA) 
Prova de conhecimento (ELIMINATÒRIA) – Nota deve ser igual ou superior a 3,0 (três vírgula zero) 
 
 
3.1. Análise e pontuação do Curriculum Vitae 
Para a elaboração do Curriculum Vitae, o candidato deverá realizar previamente a pontuação, obrigatoriamente, 
observar a ordem disposta no Anexo I desta Publicação. 
A análise e 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 (os resumos dos trabalhos 
apresentados devem ser apresentados, bem como os certificados de apresentação). 
A análise e pontuação do Curriculum Vitae serão realizadas pela Comissão Examinadora de Seleção, em sessão 
reservada. 
 
 
3.2. Prova de conhecimento 
A prova escrita será realizada no dia 21 de março de 2016 as 13h30m na Sala de Multimeios do Departamento de 
Química/CCE/UEL. A prova terá duração de 4 horas. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova escrita 
com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a realização da mesma. 
A bibliografia indicada pela Comissão Examinadora de Seleção considera o conteúdo mínimo necessário para cursar 
as disciplinas básicas do Programa de Mestrado em Química (Anexo II). As folhas necessárias à resolução da prova 
escrita, assim como para servirem de rascunho, deverão ser fornecidas e rubricadas pela Comissão de Seleção. E 
devem ser devolvidas ao termino da prova. 
Não é permitido o uso de quaisquer materiais de consulta durante a prova escrita. 
Ao iniciar a prova escrita o candidato deverá assinar a lista de presença. 
Não será permitida a entrada de nenhum candidato ao local da prova escrita após o seu início, independentemente 
do motivo. 
O candidato ausente do local da prova escrita no horário estabelecido ou que utilizar qualquer meio ilícito ou 
considerado inadequado pela Comissão Examinadora de Seleção, será eliminado do certame seletivo. 
A prova escrita de cada candidato será identificada através de números indicados pela Comissão Examinadora de 
Seleção. 
O Candidato será considerado aprovado na prova escrita quando tiver nota superior ou igual a 3,0 (três vírgula zero). 
A lista com os candidatos aprovados na prova escrita será publicada em edital da Secretaria do Programa de Pós-
graduação do CCE. 
 
 
4. RESULTADO FINAL 
A composição da nota final, para fins de classificação dos candidatos neste Processo de Seleção será feita 
considerando 70% (setenta por cento) do valor da prova escrita e 30% (trinta por cento) do valor da análise e 
pontuação do Curriculum Vitae. 
O resultado final do Processo de Seleção será publicado em edital da Secretaria de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências Exatas - UEL. 
 
5. COMISSÃO EXAMINADORA DE SELEÇÃO 
A Comissão Examinadora de Seleção, indicada pela Coordenação do Curso será integrada pelos docentes: 



 
Dr. Luiz Henrique Dall´Antonia – Presidente 
Dr. Dimas Augusto M. Zaia 
Dra. Maria Cristina Solci 
 
Suplentes 
Dr. César Ricardo Teixeira Tarley 
Dra. Gizilene Carvalho 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Somente poderão participar do Processo de Seleção, os candidatos devidamente matriculados no ano de 2015 (1º. e 
2º. Semestres) no Programa de Pós-graduação (que não apresentem reprovação em disciplinas cursadas em 
Programa de Pós-graduação) e aqueles candidatos aprovados em exame de Seleção para ingresso em 2016 (Edital  
nº. 01/2015-PMQ). Os processos de inscrição serão analisados pela Comissão Examinadora de Seleção para 
conferência dos documentos solicitados no ato da inscrição. O candidato com a inscrição indeferida, por não atender 
aos requisitos para inscrição, estará impedido de participar das etapas da seleção. 
Não serão aceitos para a inscrição, documentos emitidos por fax símile bem como inscrições condicionais. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora de Seleção, e, se necessário, pela Coordenação do 
Curso. 
 
7. PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO 
A presente seleção de bolsas terá vigor até o dia 31/12/2016. 
 
8. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Período de inscrição: 07/03/2016 a 12/03/2016. 
Entrega da documentação na Secretaria de Pós-Graduação do CCE/UEL, Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 8h 30min às 11h 30min e das 14h 30min às 17h, durante o período de inscrição. Serão aceitos 
documentos enviados por correio com a data de postagem até 12/03/2016. 
 
Universidade Estadual de Londrina  
Secretaria de Pós-Graduação - CCE Mestrado em Química  
Campus Universitário 
Caixa Postal 10011  
Cep.: 86.057-970 - Londrina – Paraná 
 
Período de seleção: 21 a 24/03/2016 
Local: Sala de Multimeios do Departamento de Química - CCE 
Análise dos Curricula Vita: 22/03/2016 8-12h e 14-18h 
Prova de conhecimento: 21/03/2016 às 13h30m com duração de 04 horas. 
Resultado: 24/03/2016 
Local: Edital da Secretaria de Pós-graduação do CCE 
 
COORDENAÇÃO 
Prof. Dr. Luiz Henrique Dall´Antonia 
 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Ciências Exatas 
Telefone (43) 3371- 4711 
Fax: (43) 3371- 4879 
E-mail: spgcce@uel.br 
Home page: www.uel.br/pos/quimica 
Caixa postal 10011 
CEP. 86057-970 – LONDRINA – PR 
 

Londrina, 11 de janeiro de 2016. 
 

Prof. Dr. Luiz Henrique Dall´Antonia 
Coordenador do Programa de Mestrado em Química 

 
OBS: Esta será a única chance dos ingressantes em 2016 conseguirem bolsa, a partir de 2017 somente 
poderão participar os ingressantes naquele ano, ou no semestre anterior, se houver candidatura no meio do 
semestre.  
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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO EM QUÍMICA 
ANEXO I 

GABARITO PARA ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

ATENÇÃO: MONTAR O CV NA ORDEM ABAIXO E NUMERAR OS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS CONFORME ESTE GABARITO 

CANDIDATO(A):_________________________________________________ 
 

1 PRODUÇÃO INTELECTUAL 
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1.1  Artigos Publicados na área de Química (*) 

1.1.1 FI(**)  igual ou superior a 4,2 (*I) 60 pontos/artigo     **   

1.1.2 FI inferior a 4,2 e igual ou superior a 3,2 (*II) 55 pontos/artigo     **   

1.1.3 FI inferior a 3,2 e igual ou superior a 2,2 (*III) 50 pontos/artigo     **   

1.1.4 FI inferior a 2,2 e igual ou superior a 1,2(*IV) 45 pontos/artigo     **   

1.1.5 FI inferior a 1,2 e igual ou superior a 0,7 (*V) 40 pontos/artigo     **   

1.1.6 FI inferior a 0,7 e igual ou superior a 0,0 (*VI) 35 pontos/artigo     **   

1.1.7 sem FI, mas indexados no SCimago ou Scielo 30 pontos/artigo     **   

1.1.8 Demais publicações 20 pontos/artigo     **   

TOTAL DO SUBITEM 1.1   

1.2  Trabalhos em Eventos na área 

1.2.1 

Publicação de texto completo em anais 
de eventos nacionais ou internacionais 
(número de páginas igual ou maior a 
três) 

10 
pontos/ocorrência 

    50   

1.2.2 
Publicação de texto completo em anais 
de eventos regionais ou locais (número 
de páginas igual ou maior a três) 

5 
pontos/ocorrência 

    25   

1.2.3 
Publicação de resumo em anais de 
eventos nacionais ou internacionais 

3 
ponto/ocorrência 

    30   

1.2.4 
Publicação de resumo em anais de 
eventos regionais ou locais 

1 
ponto/ocorrência 

    10   

TOTAL DO SUBITEM 1.2    

1.3 Produção Técnica na área   

1.3.1 
Deposito de registros e patentes de 
produtos e processos. 

20 
pontos/ocorrência 

    **   

TOTAL DO SUBITEM 1.3   

TOTAL DO ITEM 1 = soma dos subitens 1.1 + 1.2 + 1.3  
(LIMITE MÁXIMO 700 PONTOS) 

  



2 OUTRAS ATIVIDADES, TÍTULOS E MÉRITOS  

Item Critérios/Quesitos 
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2.1 
Participação em eventos, congressos, 
exposições e feiras 

5 
ponto/ocorrência  

    50   

2.2 
Organização de eventos, congressos, 
exposições e feiras 

5 
pontos/ocorrência 

    20   

2.4 
Cursos ministrados na especialidade 
com carga-horária mínima de 8 horas 

5 
pontos/ocorrência 

    25   

2.5 
Participação em cursos na 
especialidade com duração mínima de 
8h 

5 
pontos/ocorrência 

    30   

2.6 

Prêmios, títulos, homenagens, 
distinções e láureas outorgados por 
entidades científicas ou acadêmicas 
por trabalhos ou atividades na área 

5 
pontos/ocorrência 

    20   

2.7 
Bolsas acadêmicas comprovadas 
(PIBIC, IC, etc)  

10 
pontos/semestre 

    80   

2.8 Estágio Voluntario   
8 

pontos/semestre 
    40   

2.9 Monitoria de disciplina na área 
5 

pontos/semestre 
    30   

2.10 

Participação em projetos de pesquisa, 
ensino, extensão ou artístico/cultural, 
aprovados institucionalmente e 
concluídos  

2 
pontos/ocorrência 

    10   

TOTAL DO ITEM 2 
(LIMITE MÁXIMO 300 PONTOS) 

  

       

TOTAL DE PONTOS = soma dos itens 1 + 2   

       

NOTA DA PROVA DE TÍTULO = TOTAL DOS PONTOS / 100    

 
(*) De acordo com os Critérios de Classificação Qualis (Química) - 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/quimica.doc 
(**) FI = Fator de Impacto; 

(*I) Exceto: Journal of Natural Products; Journal of Inorganic Biochemistry; Journal of Magnetic Resonance; 
(*II) Exceto: Journal of the Brazilian Chemical Society; 

(*III) Exceto: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 
(*IV) Exceto: Brazilian Journal of Chemical Engineering; Anais da Academia Brasileira de Ciências; Química Nova 

(*V) Exceto: Polímeros 
(*VI) Exceto: Química Nova na Escola; Ciência e Cultura; Ciência Hoje 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/quimica.doc


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO EM QUÍMICA 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSA NO ANO LETIVO DE  2015 

ANEXO II 
 

TÓPICOS SELECIONADOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO EM QUÍMICA 
 
1. Átomos: o mundo quântico; 
2. Ligações químicas; 
3. Forma e estrutura das moléculas; 
4. Propriedades dos gases; 
5. Líquidos e sólidos; 
6. Materiais inorgânicos; 
7. Termodinâmica: a primeira lei; 
8. Termodinâmica: a segunda e a terceira leis; 
9. Equilíbrios físicos; 
10. Equilíbrios químicos; 
11. Ácidos e bases; 
12. Equilíbrios em água; 
13. Eletroquímica; 
14. Cinética química; 
15. Os elementos: elementos do grupo principal; 
16. Os elementos do bloco d; 
17. Química nuclear; 
18. Química orgânica I: os hidrocarbonetos; e, 
19. Química orgânica II: polímeros e compostos biológicos. 
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