Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Gerência de Pós-Graduação
EDITAL 084 / Vice-Reitoria de Pós-Graduação / 2020
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – MESTRADO

Fluxo Continuo
O Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI), Prof. Dr. Rogério Corrêa, no uso das atribuições regimentais e estatutárias que
lhe são conferidas, torna público, para conhecimento dos interessados, as condições de
Inscrição, Seleção, Número de Vagas e Calendário para admissão no Curso de
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas – Áreas de Concentração: ‘Produtos Naturais e Substâncias
Bioativas’.

1.

OBJETIVOS DA SELEÇÃO

O processo de seleção visa classificar candidatos com o seguinte perfil:
a)

Capacidade para resolução de problemas.

b)

Conhecimento de Língua Inglesa.

c)

Capacidade para refletir sobre a intenção de pesquisa e sua relação com a linha de
pesquisa escolhida.

2.

VIGÊNCIA DO EDITAL 18/09/2020 a 15/08/2021

3.

LOCAL/HORÁRIO PARA INSCRIÇÃO:

Universidade do Vale do Itajaí
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Mestrado e
Doutorado)
Rua Uruguai, nº 458, Bloco F6, Sala 321 - Itajaí – SC CEP 88302-901
Fone: (47) 3341-7932.
Horário de atendimento da Secretaria: das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h.
A inscrição deve ser feita por via eletrônica, e toda a documentação, incluindo os
comprovantes do CV, deverão ser digitalizadas e encaminhadas para o endereço eletrônico
ppgcf@univali.br.
Uma vez aceito o pedido de inscrição, o deferimento será publicado no site
www.univali.br/mestradocf, bem como no mural da Secretaria da Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas, Bloco F6, 3º piso.
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4.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO

4.1 Poderão participar do processo de inscrição e seleção os portadores de diploma de
graduação em Farmácia ou áreas afins, fornecido por instituições brasileiras
reconhecidas pela Legislação Brasileira; ou portadores de diploma de graduação em
Farmácia em outros países, desde que reconhecido no Brasil.
4.2 Poderão participar do processo, ainda, candidatos não portadores de diploma, desde
que apresente, no ato da inscrição, documento comprobatório de colação de grau.

5. DOCUMENTAÇÂO
5.1 Para inscrição exige-se o ‘Requerimento de Inscrição’ devidamente preenchido (Anexo
I), acompanhado dos documentos relacionados a seguir:
5.1.1 Cópia autenticada do Diploma de Curso Superior de Farmácia ou área afim, ou
declaração de Colação de Grau1 autenticada.
5.1.2 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.
5.1.3 01 (uma) foto 3x4.
5.1.4 Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br)
comprovado (conforme especificado no item 7, PRIMEIRA ETAPA - CURRICULUM
VITAE).
5.1.5 Cópia da Carteira de Identidade.
5.1.6 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
5.1.7 Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento.
5.1.8 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$ 203,10) emitida através do site
www.univali.br/mestradocf no item ‘Processo Seletivo’.

6. CRONOGRAMA

Primeira Chamada

1

ETAPAS

DATA

Processo de inscrição

18/09/2020 a
28/09/2020

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados

HORÁRIO

30/09/2020

A definir

01/10/2020

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

02 a 06/10/2020

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Outubro

Conforme
cronograma

Neste caso, caso seja aprovado, o ingresso do aluno no Curso fica condicionado à apresentação do
diploma ou certificado de conclusão da Graduação no período da matrícula.
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Processo de inscrição
Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados
Segunda Chamada

Terceira Chamada

Quarta Chamada

Quinta Chamada

15/10/2020 a
23/10/2020
26/10/2020

A definir

27/10/2020

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

30/10/2020

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Novembro

Conforme
cronograma

Processo de inscrição

16/11/2020 a
20/11/2020

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados

23/11/2020

A definir

24/11/2020

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

27 a 30/11/2020

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Dezembro

Conforme
cronograma

Processo de inscrição

15/12/2020 a
22/03/2021

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados

29 e 30/03/2021

A definir

01/04/2021

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

02 a 04/04/2021

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Abril

Conforme
cronograma

Processo de inscrição

15 a 19/04/2021

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados

26/04/2021

A definir

27/04/2021

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

28 a 30/04/2021

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Maio

Conforme
cronograma
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Processo de inscrição

17 a 21/05/2021

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados
Sexta Chamada

Sétima Chamada

24/05/2021

A definir

25/05/2021

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

26 a 31/05/2021

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Junho

Conforme
cronograma

Processo de inscrição

15/06/2021 a
15/08/2021

Defesa do projeto /
Entrevistas
Divulgação dos
resultados

23 e 24/08/2021

A definir

26/08/2021

Até às 17:30h

Matrícula para os
aprovados

27 a 31/08/2021

Das 8h às 12h e
das 13:30h às
17:30h

Início das aulas

Setembro

Conforme
cronograma

O processo de seleção seguirá as seguintes etapas:
PRIMEIRA ETAPA - CURRICULUM VITAE (PESO 5,0)
- A primeira etapa do Processo Seletivo compreenderá a análise do Curriculum Vitae, em
que serão consideradas: a produção científica e a aderência da produção e da atuação
acadêmica aos objetivos da área de concentração do Curso, analisando a comprovação das
atividades por meio dos certificados e demais registros pertinentes.
- Para o candidato que obtiver a melhor pontuação, será atribuído o valor 10,0, sendo que
os demais candidatos terão suas pontuações ponderadas a partir deste candidato de formar
diretamente proporcional. O Anexo II descreve os critérios e a pontuação que será atribuída
na análise do Curriculum Vitae.
SEGUNDA ETAPA – DEFESA DO PROJETO / ENTREVISTA (PESO 5,0)
- Nesta etapa, os candidatos serão submetidos à entrevista por uma comissão composta por
docentes do Curso, com o objetivo de avaliar o perfil do candidato baseado no Curriculum
Vitae e na temática apresentada na sua Proposta de Dissertação.
- As entrevistas serão realizadas em horários previamente agendados e informado no edital
de homologação das inscrições. A Secretaria comunicará o local da entrevista, a qual
poderá ser realizada por conferência Web (em sala online a ser informada previamente à
entrevista) ou presencialmente, quando as condições de segurança sanitária permitirem.
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7.

CLASSIFICAÇÃO

Serão 05 (cinco) vagas disponíveis para o Curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas,
distribuídas entre as duas linhas de pesquisa: “Fitoquímica e Atividade Biológica” e
“Pesquisa e Desenvolvimento de Ensaios Analíticos, Insumos e Medicamentos”, de acordo
com a disponibilidade de orientação das temáticas apresentadas, sendo que o candidato
deverá optar por uma das linhas de pesquisa no momento da inscrição, nos temas
prioritários divulgados na página www.univali.br/mestradocf.
Serão classificados conforme média2 ponderada decrescente3, obtida nas duas etapas do
processo seletivo. A média será calculada através da seguinte fórmula:
Os candidatos serão classificados conforme média ponderada calculada através da seguinte
fórmula:

Sendo:
CV – Nota da análise do Curriculum vitae
DP – Nota da apresentação oral e defesa do projeto de pesquisa/entrevista

A listagem do resultado do exame de seleção será publicada em ordem alfabética, após
Relatório da Banca Examinadora.

8.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A média final dos candidatos não será válida para participação em futuros processos
seletivos.
Não caberá recurso das decisões da Comissão do Processo Seletivo, oficialmente
designada. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas estabelecidas neste
edital.
Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de desistência ou não participação do
candidato em quaisquer etapas do processo seletivo.
Os casos omissos referentes ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão do
Processo Seletivo, oficialmente designada.

2

3

Em caso de empate entre dois ou mais candidatos na média final, serão utilizados os seguintes
critérios de desempate, seguindo esta ordem: 1) nota da prova de proficiência; 2) nota do
Curriculum Vitae; 3) nota da entrevista.
A obtenção de nota mínima não terá validade para seleção futura, devendo os candidatos
interessados em cursar posteriormente o Curso, e não selecionados no momento, submeter-se a
novo processo de seleção.
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Itajaí, 16 de setembro de 2020

Prof. Dr. Clovis Antonio Rodrigues

Prof. Dr. Rogério Corrêa

Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Farmacêuticas

Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação
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