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EDITAL N° 04/PPGBQA/2012
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade
Federal de Santa Catarina faz saber que, no período de 26 de novembro de 2012 a 15 de fevereiro
de 2013, estarão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão no Programa de PósGraduação em Bioquímica, em nível de DOUTORADO.
1. DAS VAGAS
Não há limites de vagas para este edital. Antes de fazer a inscrição, o candidato deverá
contatar o(a) professor(a) orientador(a), a fim de obter informações mais detalhadas sobre a
linha/tema para a elaboração do projeto de pesquisa.
2. DAS INSCRIÇÕES
Para inscrição no processo de seleção em nível de DOUTORADO, o candidato deverá
realizar a inscrição on-line através do seguinte endereço eletrônico:
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000066
Após a realização da inscrição on-line, o candidato deverá enviar a documentação solicitada
via correio (SEDEX, com data da postagem até 15/02/2013) ou entregar pessoalmente na Secretaria
do PPG-BQA, no período acima mencionado, no seguinte endereço:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica
Centro de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário, s/n, Bloco A do CCB, sala 05A
Bairro Córrego Grande
88040-900 FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA
Fones para contato: (48) 3721-6418; 3721-2712; 3721-2713; 3721-2715
E-mail: ppgbqa@ccb.ufsc.br
O envio dos seguintes documentos é indispensável:
a) Comprovante impresso da inscrição on-line;
b) Ficha de inscrição, disponível no endereço eletrônico do PPG-BQA (http://ppgbqa.ufsc.br/),
devidamente preenchida e com uma foto recente (3x4 ou 5x6);
c) Uma fotocópia do diploma de Mestre* (autenticada) ou comprovante de conclusão do curso de
mestrado (ata da defesa ou equivalente). O curso de mestrado deve ser reconhecido pela
CAPES/MEC e ter afinidade com a Área de Concentração do Programa. O diploma ou
comprovante de conclusão do curso de mestrado poderá ser entregue por ocasião da
apresentação do projeto de pesquisa do candidato.
d) Uma fotocópia do histórico escolar do Mestrado (autenticada);
e) Fotocópia da carteira de identidade (autenticada);
f) Fotocópia do CPF (autenticada);
g) Uma cópia do curriculum vitae acompanhada dos documentos comprobatórios (fotocópia
simples), conforme modelo disponível no endereço eletrônico do PPG em Bioquímica
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(http://ppgbqa.ufsc.br/). O curriculum vitae poderá ser entregue por ocasião da apresentação do
projeto de pesquisa do candidato.
h) Uma carta de recomendação confidencial (de professor/pesquisador) mantida em envelope
lacrado;
h) Carta de aceite de um docente do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica indicando o seu
interesse em atuar como orientador do candidato e garantindo possuir a viabilidade para a realização
do projeto. A relação dos professores orientadores em nível de doutorado e um modelo de carta de
aceite podem ser encontrados em http://ppgbqa.ufsc.br/.
i) Três cópias do Projeto de Pesquisa proposto pelo candidato e com concordância do orientador,
conforme modelo disponível no site do programa http://ppgbqa.ufsc.br/;
j) Os candidatos estrangeiros devem, ainda, apresentar o comprovante da inscrição no exame de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras), desenvolvido e outorgado pelo
Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e em outros países com o apoio do Ministério das
Relações Exteriores (MRE). As informações para a realização do CELPE-Bras estão disponíveis no
endereço http://portal.inep.gov.br/celpebras. O candidato estrangeiro deverá solicitar informações na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica – PPG-BQA com relação à documentação
específica.
*A apresentação do diploma de mestrado pode ser dispensada desde que tenha o
consentimento por escrito do orientador e que atenda o disposto a seguir:
1) Comprovar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, de maneira regular, nos últimos 3 (três)
anos;
2) Ter publicado (ou aceito para publicação) ao menos 3 (três) artigos científicos em revista
correspondente ao extrato CAPES, B2 ou superior (Área de Ciências Biológicas II), nos últimos 3
(três) anos;
3) Ser aprovado na seleção de doutorado.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A divulgação da homologação das inscrições será feita na página do programa e na secretaria
da PPG-BQA até 4 dias úteis antes do início das apresentações dos projetos de pesquisa.
3.1. Recursos
O prazo para a solicitação de recursos, por escrito na Secretaria do PPG-BQA, será de até
dois dias úteis após a divulgação da homologação das inscrições.
4. DA SELEÇÃO
A seleção será baseada na:
- análise do curriculum vitae,
- análise do projeto de pesquisa,
- defesa do projeto de pesquisa.
4.1. Defesa do projeto de pesquisa frente à comissão examinadora
A defesa do projeto constará de apresentação frente à comissão examinadora por cerca de 20
(vinte) minutos, seguida de igual período para arguição, de acordo com agenda a ser divulgada no
endereço eletrônico do PPG-BQA (http://ppgbqa.ufsc.br) e na Secretaria do PPG-BQA. No local de
apresentação será disponibilizado quadro branco e computador com projetor de imagens.
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Obs: Atraso ou a falta do candidato na defesa do projeto implicará em sua eliminação do processo
seletivo.
Cronograma:
Data
26/11/2012 a 15/02/2013

Etapas
Período de inscrição

Até 4 dias úteis antes do
início das apresentações
dos projetos de pesquisa.
01/03/2013

Homologação das inscrições e
ordem de apresentação dos
projetos de pesquisa.
Início da apresentação e defesa
do projeto de pesquisa.

07/03/2012

Divulgação dos resultados por
ordem de classificação.

Local
Envio por sedex (com data de
postagem até 15/02/2013), ou
diretamente na Secretaria do PPGBQA.
Secretaria do PPG-BQA e no
endereço eletrônico
http://ppgbqa.ufsc.br .
As apresentações obedecerão à
ordem das inscrições, na Sala 209,
Bloco C – 2º andar, CCB-UFSC
Secretaria do PPG em Bioquímica
e no endereço eletrônico
http://ppgbqa.ufsc.br

4.2. Análise do curriculum vitae (CV) e do histórico da pós-graduação
O CV documentado será pontuado segundo os critérios descritos a seguir. O CV que obtiver
a maior pontuação receberá nota 10,0 (dez), recebendo os outros CVs notas proporcionais à máxima.
Os candidatos que atenderem aos critérios mínimos de aprovação na análise e na defesa do projeto
de pesquisa receberão automaticamente a nota mínima de 6,0 (seis vírgula zero) em seus CVs.
a) Mestrado em curso reconhecido pela CAPES (stricto sensu) (5,0 pontos).
b) Especialização em curso reconhecido pela CAPES (lato sensu) (1,0 ponto).
c) Estágio em laboratório de pesquisa (1,0 ponto por semestre para bolsistas de agência de fomento,
0,5 pontos por semestre para estágios sem bolsa; sem teto).
d) Estágio não curricular em laboratórios (não pesquisa) (até 0,25 pontos por semestre; teto de 1,0
ponto).
e) Monitoria (1,0 ponto por semestre; sem teto).
f) Atividade docente em ensino médio (0,5 pontos por semestre; teto de 1,0 ponto).
g) Atividade docente em ensino superior (1,0 ponto por semestre; teto de 2,0 pontos).
h) Resumos apresentados ou cursos realizados em eventos científicos na área (teto de 4,0 pontos): A
pontuação será diferenciada para eventos locais, nacionais ou internacionais.
Evento científico local: 0,2 pontos.
Evento científico nacional: 0,4 pontos.
Evento científico internacional: 0,6 pontos.
i) Publicação de artigos científicos (sem teto). A pontuação dos artigos será diferenciada conforme o
Qualis da CAPES (Área de Ciências Biológicas II):
Artigo A1: 4 pontos.
Artigo A2: 3 pontos.
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Artigo B1: 2,5 pontos.
Artigo B2: 2 pontos.
Artigo B3: 1,5 pontos.
Artigo B4: 1 ponto.
Artigo B5 e C: 0,25 pontos.
j) Outras atividades pertinentes na área, mas não consideradas nos itens anteriores (ex: capítulos de
livros publicados, registro de patente, prêmio científico ou acadêmico, organização de evento,
cursos ministrados, etc). Até 4 pontos.
4.3. Da avaliação
Os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0, conforme os pesos abaixo,
serão considerados classificados:
- Projeto de Pesquisa e Defesa do Projeto, peso 4;
- Análise do curriculum vitae, peso 6.
4.4. Dos recursos
O prazo para a solicitação de recursos, por escrito na Secretaria do PPG-BQA, será de até
dois dias úteis após a divulgação dos resultados.
5. DA MATRÍCULA
A matrícula e início das aulas dos alunos selecionados está previsto para o mês de março de
2013.
6. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação
em Bioquímica – PPG-BQA.
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Seleção (membros descritos
abaixo), ou na Secretaria do PPG em Bioquímica.
- Prof. Dr. Alcir Luiz Dafre (Presidente)
(48) 9125-2817 - e-mail: alcir@ccb.ufsc.br
- Profa. Dra. Carla Inês Tasca
(48) 3721.5046 - e-mail: mailto: tasca@ccb.ufsc.br
- Prof. Dr. Carlos Peres Silva
(48) 3721.4749 - e-mail: capsilva@ccb.ufsc.br
- Profa. Dra. Tânia Beatriz Creczynski Pasa
(48) 3721.8057 - e-mail: taniabcp@gmail.com (Suplente)
Florianópolis, 22 de novembro de 2012.
(original firmado)
Prof. Dr. Boris Ugarte Stambuk
Coordenador do PPG-BQA/UFSC

