UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A
PRODUTOS PARA SAÚDE

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM CIÊNCIAS
APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE – 2019/3

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em CIÊNCIAS APLICADAS
A PRODUTOS PARA SAÚDE (PPG-CAPS), nível Mestrado e Doutorado, da
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, considerando o que
estabelece a Resolução nº CEPEX 498/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, faz saber que estarão abertas as inscrições para os exames de seleção ao
Mestrado, na forma deste Edital, para ingresso em outubro de 2019 no PPG-CAPS.

1. Área de Concentração
- Pesquisa e Monitoramento de Produtos para Saúde

2. Linhas de Pesquisa
- Desenvolvimento de Produtos para Saúde
- Microbiologia Aplicada a Produtos para Saúde
- Monitoramento de Produtos para Saúde

3. Inscrição e documentação necessária
As inscrições para participação do processo seletivo estarão abertas no período de 12 de
agosto a 12 de setembro de 2019 e serão realizadas através de preenchimento do
formulário

eletrônico

disponível

pelo

link:

https://docs.google.com/forms/d/1ueBlYNhtzB42ZE15SOVWaiJ2yrLvObK2uqAoQCIqrc/edit e envio através desse, da documentação obrigatória descrita

abaixo. Para acesso ao formulário é necessário que o candidato realize login através de uma
conta Google.

I.

Cópia em formato PDF (em um único arquivo) da carteira de identidade e do
CPF;

II.

Cópia em formato PDF (em um único arquivo) do diploma de Curso de
Graduação obtido em Instituição devidamente reconhecida pelo MEC. Será
aceita, para a inscrição para os exames de seleção, declaração de conclusão do
Curso e/ou declaração de provável conclusão antes do início do curso de
mestrado, assinada pelo Coordenador do Curso e/ou Diretor de Unidade,
proveniente de Instituição reconhecida pelo MEC. Candidatos com títulos
obtidos no exterior deverão cumprir as exigências constantes na Resolução do
CEP 18/2002 de 20/02/2002;

III.

Cópia em formato PDF (em um único arquivo) do histórico escolar de
Graduação;

IV.

Currículo Lattes atualizado. Todos os comprovantes deverão ser anexados ao
currículo do candidato. Currículo e comprovantes anexos deverão ser
enviados em um único arquivo em formato PDF;

V.

Anteprojeto de Dissertação que inclua uma das três Linhas de Pesquisa do
PPG-CAPS. O Projeto de Pesquisa deverá conter a descrição sucinta da
relevância do tema abordado, com a devida justificativa, objetivos,
metodologia, cronograma e referências bibliográficas; apresentar entre 4 a 8
páginas e a seguinte configuração: formato A4; margens 2,5; espaço entre
linhas 1,5; fonte Times New Roman 12; e ser enviado em PDF;

VI.

Carta de aceite do Orientador, que deverá ser credenciado como membro do
Corpo Docente do PPG-CAPS.

VII.

Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. A taxa de inscrição deverá
ser paga no Banco do Brasil, após preenchimento da Guia de Recolhimento
da União (GRU), obtida na página principal da UFF (www.uff.br), seguindo
os seguintes passos:
a- Acessar o site da UFF (www.uff.br);
b- Clicar em “Guia de Recolhimento da União (GRU)”;
c- Na página seguinte, clicar em “Guia de Recolhimento da União (GRU)”;
d- Na página seguinte, clicar em “Impressão – GRU Simples”

e- Na página seguinte, preencher os campos em amarelo com os seguintes
códigos: Unidade Favorecida: 153056; Gestão: 15227; Código: 28832-2;
Descrição do Recolhimento: Serviços Educacionais; Número de
Referência: 0250158646; Nome do candidato; CPF do candidato; Valor
Principal: R$ 130,00; Valor total: R$ 130,00;
f- Depois de preencher, clicar em “Emitir GRU Simples” e “imprimir a guia
para pagamento no banco”.
Observação: Não haverá devolução da taxa de inscrição, em nenhuma
hipótese.

4. Vagas
Serão oferecidas 5 vagas, destas 3 para ampla concorrência, 02 para ações afirmativas
(negros, indígenas e pessoas com deficiência que optarem no ato da inscrição). As vagas
fora da modalidade de ampla concorrência são reversíveis, sendo preenchidas caso não
haja habilitado nas situações previstas, de acordo com a classificação no processo
seletivo. Para que os candidatos preencham as vagas será necessário que sejam aprovados
no processo de seleção, obedecendo ao critério classificatório. O candidato estrangeiro
deverá ter visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o Consulado
do Brasil em seu País.
Os optantes pelas vagas destinadas à Ação Afirmativa do PPGCAPS deverão preencher
o Anexo Ia para negros, indígenas e Anexo Ib para pessoas com deficiência, de acordo
com a legislação vigente. As pessoas com deficiência deverão anexar laudo médico com
a espécie e o grau ou nível da deficiência, assim como sua provável causa, com expressa
referência ao código da Classificação Internacional de Doença. Candidatos com
deficiência deverão indicar na ficha de inscrição se necessitam de recursos de
acessibilidade e tecnologia assistida de acordo com a legislação vigente para a realização
das provas e anexar laudo médico com a espécie e o grau ou nível da deficiência, assim
como sua provável causa, com expressa referência ao código da Classificação
Internacional de Doença.
5. Seleção
A seleção de candidatos para ingresso no Mestrado do PPG-CAPS consistirá de duas
etapas: eliminatória e classificatória:

(1) Etapa eliminatória: se constituirá por um exame escrito de conhecimentos gerais que
versará sobre temas ligados às Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde, tomando-se
como base a bibliografia descrita no Anexo II deste edital. Essa etapa contará com cinco
questões, cada uma elaborada com base em um dos itens da bibliografia recomendada. O
candidato deverá eleger e responder a duas questões, dentre as cinco apresentadas no
exame. A nota mínima para a aprovação nesta etapa é 7,0 (sete vírgula zero). Durante a
realização do exame não será permitido nenhum tipo de consulta. Esse item terá peso de
50% no total da nota
(2) Etapa classificatória: apenas os candidatos aprovados, obtendo nota 7,0 (sete vírgula
zero) na fase eliminatória estarão aptos a participar desta etapa que constará de:
i. Exame do Currículo Lattes, a avaliação do Currículo Lattes levará em consideração os
itens (a) atividades acadêmicas (Iniciação Científica, Monitoria, Experiência didática);
(b) atividades profissionais (pertinentes à área do programa); (c) produção científica
(publicação de artigos científicos, capítulos de livros ou livros publicados, participação
em congressos) e (d) outros (Curso Lato Sensu com no mínimo de 360 h e oferecido por
IES, Menção honrosa e outras atividades que a banca achar pertinente a boa formação do
candidato). Esse item terá peso de 25% no total da nota;
ii. Avaliação do anteprojeto de dissertação que terá peso de 25% no total da nota.

6. Cronograma de seleção
(1) Exame escrito de conhecimentos gerais – Dia 20/09/2019, de 09:30 às 12:30 h, em
sala a ser definida, na Faculdade de Farmácia da UFF; localizada na Rua Mário Viana,
523 – Santa Rosa – Niterói – RJ; Cep: 24.241-000; Tel. (21) 2629-9602;
(2) Divulgação da lista de candidatos aprovados no exame escrito de conhecimentos
gerais, que prosseguirão nas próximas etapas da seleção – Dia 20/09/2019, a partir das
18:00 h, pelo site do curso: http://ppgcaps.uff.br;
(3) Recurso para esta fase da seleção deverá ser impetrado no dia 23/09/2019, na
secretaria do curso, localizada à rua Mário Viana, 523, em Santa Rosa, Niterói, na
Faculdade de Farmácia da UFF, de 10:00 às 14:00h;
(4) O julgamento de recursos impetrados na primeira fase ocorrerá no dia 24/09/2019;

(5) Avaliação pela banca dos Currículos Lattes e dos anteprojetos de dissertação dos
candidatos aprovados na primeira etapa correção no dia 24/09/2019, na Faculdade de
Farmácia da UFF. Não será necessária a presença dos candidatos nesta etapa da seleção.
Divulgação do resultado preliminar no dia 25/09/2019, a partir das 10:00 h, pelo site do
curso: http://ppgcaps.uff.br/
(7) Recursos para esta fase do processo de seleção poderão ser impetrados no dia
26/09/2019, na secretaria do curso, localizada à rua Mário Viana, 523, em Santa Rosa,
Niterói, na Faculdade de Farmácia da UFF, de 10:00 às 15:00h;
(8) O julgamento de recursos impetrados na segunda fase ocorrerá no dia 27/09/2019.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver média final maior ou igual a 7,0 (sete
vírgula zero). Após os exames será procedida a classificação dos candidatos. No caso dos
candidatos optantes de ações afirmativas a ordem de preenchimento das vagas será feita
em função das notas recebidas, não havendo disputa com candidatos concorrentes a vagas
de ampla concorrência A divulgação do resultado final com todas as etapas do processo
seletivo ocorrerá a partir do dia 27/09/2019 na Secretaria do Programa e/ou no site
http://ppgcaps.uff.br/

Esse cronograma poderá sofrer alteração em função do número de candidatos e/ou
interposição de recursos.

7. Inscrição em disciplinas
Os candidatos selecionados deverão efetuar a inscrição em disciplinas em 01 de outubro
de 2019.

8. Aproveitamento de vagas
A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas.

9. Desistência
Em caso de desistência de candidato selecionado, a vaga será ocupada pelo candidato
suplente, seguindo a ordem de classificação.

10. Bolsas

Há possibilidade de 01 (uma) bolsa imediata para o candidato selecionado em primeiro
lugar (com a média final mais alta). As bolsas serão distribuídas de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Colegiado do PPG-CAPS que se encontram no endereço:
http://ppgcaps.uff.br/criterios-para-distribuicao-de-bolsas/ na página do programa.

12. Casos Omissos
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca de Seleção ao PPG-CAPS. O
presente Edital foi aprovado na reunião do Colegiado do PPG-CAPS de 08 de agosto de
2019.

Lenise Arneiro Teixeira
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências
Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG- CAPS) - SIAPE
12950822

ANEXO Ia

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE FARMÁCIA

Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde
Seleção de Mestrado 2019

Eu, __________________________________________________________________,
RG o n° _____________________, declaro ser _____________________________ e
opto pela participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde (nível mestrado) da Universidade
Federal Fluminense pela política de ação afirmativa.

Niterói,

de

Assinatura

de 2019.

ANEXO Ib

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE FARMÁCIA

Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde Seleção
de Mestrado 2019

Eu, __________________________________________________________________,
o RG n _____________________, declaro ser pessoa com deficiência e optante pela
participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Aplicadas a Produtos para a Saúde (nível mestrado) da Universidade Federal
Fluminense pela política de ação afirmativa. Segue anexo o laudo médico com
especificações conforme edital.

Niterói, ________de _________ de 2019.

Assinatura

ANEXO II – BIBLIOGRAFIA PARA EXAME DE CONHECIMENTOS GERAIS
GONZALEZ AGM, MARQUES LMP, GOMES MDSA, BELTRÃO JCDC, PINHEIRO
MG, ESPER LMR, PAULA GR, TEIXEIRA LA, AGUIAR-ALVES F. Methicillinresistant Staphylococcus aureus in minas frescal cheese: evaluation of classic enterotoxin
genes, antimicrobial resistance and clonal diversity. FEMS Microbiol Lett. 2017 Dec
15;364(23). doi: 10.1093/femsle/fnx232.
MACEDO, AL; DA SILVA, DPD; MOREIRA, DL; DE QUEIROZ, LN;
VASCONCELOS, TRA; ARAUJO, GF; KAPLAN, MAC; PEREIRA, SSC; DE
ALMEIDA, ECP; VALVERDE, AL; ROBBS, BK. 2019. Cytotoxicity and selectiveness
of Brazilian Piper species towards oral carcinoma cells. Biomedicine & Pharmacotherapy
110: 342-352.
DIAS LRS; SALVADOR RRS. Pyrazole Carbohydrazide Derivatives of Pharmaceutical
Interest. Pharmaceuticals 2012, 5, 317-324; doi:10.3390/ph5030317
PETITO NL, DIAS DS, COSTA VG, FALCÃO DQ, ARAÚJO KGL. Increasing
solubility of red bell pepper carotenoids by complexation with 2-hydroxypropyl-βcyclodextrin. Food Chemistry, 2016, v208, p, 124-131.
LUQUETTI, TM; SANTOS, JB; BITENCOURT, GR; CASTILHO, SR; CALIL-ELIAS,
S. 2017. Serviços farmacêuticos na atenção primária à saúde: Percepção dos
farmacêuticos. Diversitates, 9: 27-43.

