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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA E 

AMBIENTAL - PPGQTA 

 

Universidade Federal do Rio Grande 

Escola de Química e Alimentos 

Av. Itália, km 08, Campus Carreiros - Rio Grande - RS CEP 96203-900 

E-mail: ppgquimica@furg.br 

Home Page: www.ppgquimica.furg.br 

Fone: (53) 32336990 

 

EDITAL Nº 001/2012-PPGQTA 

 

ASSUNTO: Seleção de candidatos para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Química Tecnológica e Ambiental (PPGQTA) - nível doutorado. 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental 

(PPGQTA), no uso de suas atribuições e em conformidade com as atribuições previstas no 

RGU-FURG, resolve: 

- abrir as inscrições para o processo de seleção de candidatos ao curso de doutorado em 

Química, para ingresso no mês de abril de 2012, conforme as especificações que seguem. 

 

1) INSCRIÇÕES  

1.1. Público-alvo 

Poderão se candidatar à seleção de doutorado os portadores de diploma de mestrado 

ou certificado de conclusão de mestrado ou ainda apresentando carta do orientador e da 

Coordenação Programa de Pós-Graduação informando a data de defesa marcada para até, no 

máximo, 30 de abril de 2012. As mesmas exigências aplicam-se para o caso de diplomas e 

certificados de conclusão emitidos no exterior. Além disso, nestes casos, quando os diplomas 

e certificados de conclusão emitidos no exterior estiverem em outras línguas, solicita-se que 

os mesmos sejam acompanhados de tradução juramentada para o português. 
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1.2. Inscrições 

 As inscrições serão realizadas de 24 de fevereiro a 15 de março de 2012. A ficha de 

inscrição, disponível na home page da SIPOSG (www.siposg.furg.br/inscricoes), deverá ser 

entregue junto aos demais documentos listados a seguir:  

- Currículo Lattes documentado por cópias não autenticadas. Os documentos comprobatórios 

devem ser entregues junto ao currículo Lattes descritivo, de forma ordenada e numerada. Os 

documentos descritos a seguir devem ser entregues separadamente: 

- cópia do histórico escolar do curso superior e de mestrado; 

- cópia do diploma de curso superior e de mestrado (ou carta do orientador e da Coordenação 

Programa de Pós-Graduação informando a data de defesa da dissertação); 

- uma foto 3x4; 

- cópia da carteira de identidade ou documento equivalente para candidato(a) estrangeiro(a), 

sendo que o(a) candidato(a) estrangeiro(a) deve apresentar comprovante do Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE) e cópia de todas as páginas do passaporte; 

- cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento equivalente para o(a) candidato(a) 

estrangeiro(a);  

- cópia do título eleitoral e do certificado de reservista (somente para brasileiros); 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

- duas cartas de recomendação, sendo uma, obrigatoriamente, oriunda do orientador de 

mestrado (modelo disponível na home page  www.siposg.furg.br/inscricoes e 

www.ppgquimica.furg.br ); 

- proposta de plano de trabalho para o curso de doutorado (máximo 10 páginas, folha A4, 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5); 

- memorial descritivo (máximo 2 páginas, folha A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5). 

 As inscrições devem ser encaminhadas à secretaria do PPGQTA até 15/03/2012 (data 

de postagem). As inscrições via correio deverão ser postadas para o endereço: Universidade 

Federal do Rio Grande, Escola de Química e Alimentos, Av. Itália, km 08, Campus Carreiros, 

Rio Grande/RS - CEP 96203-900.  

 

2) SELEÇÃO 

O processo de seleção será conduzido por uma Comissão especialmente constituída 

para este fim e constará de: 

a) Apresentação do plano de trabalho e memorial descritivo (eliminatória e classificatória) 
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b) Análise de currículo (classificatória) 

c) Entrevista (classificatória) 

 

2.1. Detalhamento das etapas do processo de seleção 

a) Apresentação do plano de trabalho e memorial descritivo 

 A apresentação do plano de trabalho terá o tempo de 15 min e deverá ser redigido 

considerando a adequabilidade ao tema e curso pretendido. A apresentação do memorial 

descritivo terá tempo de 5 min. A avaliação será realizada por uma banca com profissionais 

que atuam na área pretendida e esta corresponderá a 60% do valor da nota final.  

 

b) Avaliação do Currículo Lattes 

 Análise da documentação dos candidatos de forma a avaliar o histórico acadêmico. O 

Currículo Lattes deverá ser apresentado obrigatoriamente no modelo Lattes (disponível em 

http://lattes.cnpq.br), documentado por cópias não autenticadas, ordenadas e numeradas. 

Currículos sem documentos comprobatórios não receberão a pontuação correspondente. A 

avaliação do Currículo Lattes corresponderá a 30% do valor da nota final. 

 

c) Entrevista 

 Os candidatos serão arguidos individualmente sobre seu nível de conhecimento, 

desenvolvimento intelectual, sua trajetória acadêmica e/ou profissional dando ênfase sobre 

suas experiências no que tange ao desenvolvimento de projetos de pesquisa no setor 

acadêmico. A entrevista ocorrerá juntamente a apresentação do plano de trabalho e memorial 

descritivo. A entrevista corresponderá a 10% do valor da nota final. 

 

3) CALENDÁRIO (EVENTO, DATA, HORÁRIO E LOCAL) 

 A homologação da inscrição será realizada no dia 22/03/2012. A apresentação do 

plano de trabalho e memorial descritivo será feita nos dias 26 e 27/03/2012, a partir das 

08h30min. Local: Sala Multimídia da Escola de Química e Alimentos - FURG - Campus 

Carreiros (Av. Itália, km 08, Carreiros, Rio Grande - RS). A ordem de apresentação será 

divulgada juntamente com a lista dos candidatos homologados. O calendário completo 

relativo às atividades desta seleção está apresentado no Anexo I deste edital.  

 

4) NÚMERO DE VAGAS: Serão disponibilizadas 09 (nove) vagas para a seleção de 

doutorado. Os candidatos deverão apresentar os planos de trabalho em consonância com as 

linhas de pesquisa descritas no item 5 deste edital. 
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5) LINHAS DE PESQUISA/ORIENTADORES/VAGAS 

 As linhas de pesquisa disponíveis para atuação dos ingressos estão descritas abaixo, 

seguidas do nome do(s) orientador(es) responsável(eis) e número de vagas. 

 

QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL:  

- Ednei Gilberto Primel (03 vagas) 

- Gilberto Fillmann (01 vaga) 

 

SÍNTESE, ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO BIOLÓGICA E 

TECNOLÓGICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS: 

- Marcelo Gonçalves Montes D’Oca (03 vagas) 

 

SÍNTESE, ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPOSTOS 

INORGÂNICOS: 

- Leandro Bresolin (01 vaga) 

 

PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E APLICAÇÃO DE 

MATERIAIS E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS MOLECULARES: 

- Luiz Antônio de Almeida Pinto (1 vaga) 

 

6) MATRÍCULA 

 Os alunos classificados neste exame de seleção estarão aptos para efetuar a matrícula 

no PPGQTA - nível doutorado. A matrícula será feita no dia 29/03/2012. 

 

7) BOLSA DE ESTUDOS 

 O PPGQTA não garante a concessão de bolsa de estudos aos candidatos classificados. 

A disponibilidade de bolsas depende das agências de fomento e serão distribuídas de acordo 

com os critérios estabelecidos pelas mesmas e por deliberação da coordenação do PPGQTA. 

 No caso de candidatos estrangeiros, sem visto permanente no Brasil, a coordenação 

deliberará oportunamente sobre a possível concessão de bolsa de estudo do programa, caso 

disponível. 
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8) ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÕES  

Universidade Federal de Rio Grande, Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e 

Ambiental, Escola de Química e Alimentos, Av. Itália, Km 08, Campus Carreiros - Rio 

Grande – RS. CEP 96203-900  

E-mail: ppgquimica@furg.br 

Home Page: www.ppgquimica.furg.br 

 Fone: (53) 3233 6990 

 

9) CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão avaliados pela coordenação do curso. 

 

 

 

Rio Grande, 24 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

Prof. Fábio Andrei Duarte 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental 

(A via original encontra-se devidamente assinada) 
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ANEXO I 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES REFERENTES À SELEÇÃO DE DOUTORADO 

NO PPGQTA 

 

 

ETAPA DIA HORA LOCAL 

Inscrição 24/02 a 15/03/2012 13h às17h Secretaria do PPGQTA* 

Divulgação das 

Inscrições 

Homologadas 

22/03/2012 - Na home page e na 

secretaria do PPGQTA 

Apresentação do 

Plano de 

trabalho/Memorial 

descritivo 

26 e 27/03/2012 08h30min Sala de Multimídia, 

Escola de Química e 

Alimentos, FURG-

Campus Carreiros. 

Divulgação de 

Resultados 

28/03/2012 - Na home page e na 

secretaria do PPGQTA 

Matrícula 29/03/2012 13h às17h Secretaria do PPGQTA 

* As inscrições poderão ser encaminhadas via correios no endereço citado neste edital. 

 

 


