EDITAL N° 061/2016
Referente ao Aviso N° 080/2016, publicado no D.O.E. de 22/06/2016.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições do Processo Seletivo/2016.2 para
alunos de matrícula especial do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Química Aplicada (PGQA), ofertado pelo Departamento de Ciências Exatas e da Terra
(DCET), Campus I da UNEB em Salvador, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) por
meio da Resolução n° 308/2004, publicada no Diário Oficial do Estado de 27/10/2004, com vistas
ao preenchimento de 08 (oito) vagas, com limite máximo de 02 (duas) vagas por disciplina.

1. DISCIPLINAS OFERTADAS
CÓDIGO

DISCIPLINA

PGQ-102

Análise Térmica

PGQ-204

Estratégias para o Tratamento de Efluentes

PGQ-302

Planejamento Experimental

PGQ-403

Métodos Espectroscópicos de Análise Orgânica

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 04 a 08/07/2016.
Horário: 09h às 12h e das 14h às 17h.
Local: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Protocolo do Departamento de Ciências Exatas e
da Terra (DCET), Campus I, situada à Rua Silveira Martins, 2.555, Cabula, Salvador, Bahia, CEP:
41.150-000;
2.2. Apenas para os CANDIDATOS NÃO RESIDENTES EM SALVADOR, a documentação
completa exigida para inscrição poderá ser encaminhada via SEDEX, COM DATA DE
POSTAGEM ATÉ 08/07/2016, para o endereço supramencionado;
2.3. O Aluno Especial só poderá cursar até 02 (duas) disciplinas, considerados todos os semestres
letivos e disciplina(s) porventura já cursada(s) no PGQA/UNEB;
2.4. Não será cobrada taxa de inscrição;
2.5. As inscrições homologadas serão publicadas no dia 12/07/2016, no portal do PGQA/UNEB
(www.ppg.uneb.br/pgqa) e no mural do Programa no Prédio Especial.
3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida on line e impressa, modelo disponível no portal da
UNEB (www.ppg.uneb.br/pgqa), contendo os seguintes anexos por disciplina:
3.2. Uma foto 3x4 recente;
3.3. Cópia, em uma via, dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor,
comprovante de quitação com o serviço militar e com a Justiça Eleitoral (não é necessária
autenticação em cartório);
3.4. Cópia, em uma via, do diploma de graduação ou atestado de que está cursando o último
semestre do Curso de Graduação em Química ou de área afim (não é necessária autenticação em
cartório);

3.5. Cópia, em uma via, do diploma da maior titulação do candidato (não é necessária autenticação
em cartório);
3.6. Cópia, em uma via, do Histórico escolar (não é necessária autenticação em cartório);
3.7. Currículo Lattes atualizado e impresso diretamente da Plataforma Lattes/CNPq
(www.lattes.cnpq.br) e devidamente comprovado (uma via).
4. PROCESSO SELETIVO
Análise de currículo (considerando a comprovação) e entrevistas individuais. Estas serão realizadas
entre os dias 13 e 14/07/2016, conforme chamada por ordem alfabética, divulgada no site do
PGQA/UNEB (www.ppg.uneb.br/pgqa) e no Mural do andar térreo do Prédio Especial.
O resultado final será divulgado no dia 18/07/2016, no sítio eletrônico do PGQA/UNEB
(www.ppg.uneb.br/pgqa) e no mural do PGQA, localizado no Prédio Especial.
5. PERÍODO DE MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO
5.1. Os selecionados deverão efetivar matrícula nos dias 20 e 21/07/2016, das 09h às 12h e das
14h às 17h, na Secretaria do PGQA.
6. BASE LEGAL DO PROGRAMA
6.1. O Programa de Mestrado em Química Aplicada (PGQA) foi aprovado pelo CONSU, por meio
da Resolução nº 308/2004 e recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), com conceito 3 (três) na avaliação de 2007/2010.
7. ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
7.1. GERAIS:
7.1.2. Inscrições de candidatos com pendência nos documentos solicitados serão automaticamente
excluídas do processo seletivo;
7.1.3. Recomenda-se ao candidato manter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq
(www.lattes.cnpq.br);
7.1.4. A divulgação da relação dos aprovados para o Curso de Mestrado em Química Aplicada será
realizada por ordem alfabética;
7.1.5. O processo seletivo para Aluno Especial em Química Aplicada 2016 está regulamentado por
este Edital.
7.2. ESPECÍFICOS:
7.2.1. Entrevista:
a) A entrevista será realizada individualmente e poderá versar sobre as perspectivas do candidato,
seu currículo, bem como sobre temas gerais pertinentes à Química.
8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
8.1. O candidato selecionado que não comparecer na data estipulada para efetivação da matrícula,
perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se a ordem de classificação.
8.2. Os documentos entregues para a seleção não serão devolvidos.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 21 de junho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROCESSO SELETIVO ALUNO ESPECIAL – 2016
ETAPA ANÁLISE CURRICULAR / ENTREVISTA
Nome do Candidato: _________________________________________
Avaliador (a): ________________________________________________

Pontuação Final: ______

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (50 pontos)
Tipo

Máximo

1.1. Graduação (20 pontos)
1.1.1.

Química (20,0)
Afim (10,0)
Outras (5,0)

1.1.2.

Tempo de titulação
(5 anos, acima desconta 5 ponto/semestre)

1.2. Pós-graduação (5 pontos)
1.2.1.

Pontos

20

5,0

Lato Sensu (mínimo 360 horas) na área
TOTAL

1.3. Perfil do Candidato / Entrevista (25 pontos)
1.3.1.

O que espera do mestrado

05

1.3.2.

Tempo disponível para pesquisa

05

1.3.3.

Domínio de uma língua estrangeira

05

1.3.4

Domínio de conteúdo, clareza e argumento das ideias

05

1.3.5

Trabalho de pesquisa em andamento

05

TOTAL
2. CURRÍCULO LATTES (50 pontos)
2.1. Produção Científica (25 pontos)

Máximo

2.1.1. Artigo aceito ou publicado em revista indexada (5 pontos/artigo)

10

2.1.2. Publicações completas em anais ou não indexadas no SCI (1 ponto/publicação)

05

2.1.3. Resumos em anais de congressos (1 ponto/resumo)

05

2.1.4. Apresentação em congressos/seminários/jornadas científicas (1 ponto/apresentação)

05

2.2. Experiência na área da Química (25 pontos)
2.2.1.

Profissional (estágio, cursos): pontos/semestre
Cursos: (2,5 pontos/item)

05

2.2.2. Iniciação Científica (2,5 pontos/ ano de IC)

05

2.2.3. Orientações de IC já concluídas na área e/ou afins. (2,5 pontos/orientação)

05

2.2.4. Docência: 1 ponto/semestre

05

2.2.5.
TOTAL

Coordenação/ participação de atividades e/ou organização de eventos na área (1
ponto/publicação)

05

Pontos

