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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (MESTRADO) 2020 

 

1. ABERTURA 

        A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de 

Santana faz saber que as inscrições para a Seleção do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas (Mestrado) estarão abertas no período de 21 de outubro a 22 de 

novembro de 2019, destinados aos portadores de Diploma/Certificado de Conclusão de Curso 

Superior de Plena Duração nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 

Ciências Agrárias e áreas afins. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

        As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas, UEFS, - Avenida Transnordestina, s/n, Novo Horizonte -  Módulo VI - Feira de 

Santana/BA, Fone: (75) 3161-8159 das 08:30 às 11:30 h e 14:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-

feira, contendo o pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem reais), via DEPÓSITO (direto no caixa) 

ou TRANSFERÊNCIA na Conta Corrente 991.530-3, Agência 3832-6, Banco do Brasil (NÃO 

serão aceitos depósitos em envelopes). Maiores informações: home page: 

http://www.ppgcf.uefs.br  e  e-mail: ppgcf@uefs.br 

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, via correios ou por representante. No 

caso de documentação enviada pelo correio, a data limite de postagem será de 22/11/2019, via 

sedex. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo, com documentação incompleta, pendente ou 

com fotocópia ilegível.  

Os processos de inscrições serão analisados, quanto à sua homologação, pela Comissão 

de Seleção do PPGCF. Os eventuais recursos contra os resultados deverão ser encaminhados 

pelos candidatos ao Colegiado do PPGCF-UEFS até 24 horas após a divulgação, conforme 

modelo disponível no endereço eletrônico do Programa: http://www.ppgcf.uefs.br 

 

Para a inscrição no processo seletivo será exigido: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) e por um(a) 

professor(a) orientador(a) credenciado(a) no Programa (adquirida no endereço eletrônico 

do Programa: http://www.ppgcf.uefs.br; 

 Curriculum Vitae extraído da Plataforma Lattes/CNPq (a partir de 01/01/2015);  
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 Documentos comprobatórios do currículo ordenados na mesma sequência dos itens da 

Plataforma Lattes/CNPq e em ordem cronológica (a partir de 01/01/2015); 

 Diploma/Certificado de Conclusão de Curso Superior de Plena Duração. Alunos 

concluintes de Cursos de Graduação poderão se inscrever desde que apresentem Atestado 

de Conclusão/Provável concluinte da IES e, em sendo aprovados, deverão apresentar 

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na data da matrícula; 

 Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

 Projeto de Dissertação conforme roteiro disponível no endereço eletrônico do Programa. 

Entregar 02 (duas) vias impressas e uma em meio digital gravada em CD; 

 Cópia dos Documentos Pessoais: Documento de Identidade com foto (RG ou Carteira 

Profissional) e CPF; 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

 

3. NÚMERO DE VAGAS 

São oferecidas 13 (treze) vagas para o Mestrado em Ciências Farmacêuticas, a 

serem disponibilizadas por orientador (quadro em anexo), conforme aprovado pelo respectivo 

Colegiado.  

Serão reservadas 10% das vagas para atender à vaga institucional (docentes e demais 

servidores do quadro efetivo da UEFS), conforme Resolução CONSEPE 63/2013. Havendo 

candidatos aprovados à vaga institucional, este resultado será divulgado em lista específica. 

O preenchimento das vagas disponíveis seguirá a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados, de acordo com suas respectivas médias finais. Em caso de empate, serão 

consideradas as notas individuais de cada etapa da seleção, obedecendo a ordem em que as 

mesmas estão dispostas no item 4 deste edital, com exceção dos itens eliminatórios. 

 

4. SELEÇÃO  

 

A seleção será realizada no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, de acordo com os 

critérios abaixo relacionados. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 

nota 7,0 (sete) na prova de Compreensão de texto científico em inglês, nota 6,0 (seis) na 

Prova de Conhecimentos gerais em Ciências Farmacêuticas e média 7,0 (sete) no 

Resultado Final – obtido pelo cálculo da média aritmética simples das notas finais das etapas 

classificatórias da seleção: Prova de Ciências Farmacêuticas, Apresentação do Projeto de 

Dissertação e Análise de Curriculum Vitae. A ausência do candidato ou de qualquer item 

referente a qualquer uma das etapas da seleção implicará em sua automática desclassificação. 

 

Obs: A programação e as demais informações necessárias sobre a seleção serão 

previamente encaminhadas pelo Programa para o e-mail a ser informado pelo candidato na sua 

ficha de inscrição 

 

1.  Prova de compreensão de texto científico em inglês (eliminatória); 

2. Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Farmacêuticas e Conhecimentos Específicos da 

linha de Pesquisa selecionada (eliminatória e classificatória); 

3. Avaliação da Apresentação do projeto seguido de arguição; 

4. Análise de Curriculum vitae (comprovado a partir de 01/01/2015). 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados até 18:00 hs do dia 16/12/2019. Os eventuais recursos 

contra os resultados deverão ser encaminhados pelos candidatos ao Colegiado do PPGCF-UEFS 

até 24 horas após a divulgação, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do 

Programa: http://www.ppgcf.uefs.br 
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6. MATRÍCULA 

 

As matrículas serão realizadas na secretaria do Programa, em data e horário a ser 

divulgado aos candidatos aprovados. A matrícula será feita pessoalmente ou por representante, 

com procuração do candidato e acompanhado de cópia de RG do procurador. Perderá o direito à 

vaga aquele que não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para 

matrícula. Não será aceita matrícula com documentação rasurada, com divergência de datas, de 

dados ou com qualquer outra divergência e/ou estado que comprometa sua legibilidade. 

 

Os documentos necessários para matrícula são: 

 

 Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) aprovado 

(a) (adquirida no endereço eletrônico do Programa: http://www.ppgcf.uefs.br)   

 Diploma/Certificado de Curso de Graduação (reconhecido pela CAPES); 

Obs.: Para os alunos que, no ato da matrícula, apresentarem Certificado de Conclusão 

de Curso, informamos que este tem validade de 1 (um) ano a partir da data de sua 

expedição, devendo o aluno, neste prazo, apresentar o diploma; 

 Histórico Escolar de Graduação; 

 Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento (obrigatório para estado 

civil casado), Documento de Identidade (RG ou Carteira Profissional), CPF, Título de 

Eleitor com Comprovante da última eleição/referendo (ou Certificado de Quitação com 

a Justiça Eleitoral) e Certificado de Reservista (sexo masculino até 45 anos); 

 Uma foto 3x4. 

Diplomas, históricos e todos os documentos pessoais deverão ser entregues em cópias 

autenticadas em cartório ou com os respectivos originais 

 

Para alunos ESTRANGEIROS, a documentação a seguir também deve ser entregue em cópia 

autenticada em cartório ou cópias (frente e verso), acompanhadas dos respectivos originais para 

conferência, sempre acompanhados da tradução (não precisa ser por tradutor juramentado) de 

todos os documentos que estão em língua estrangeira: 

 Uma foto 3x4; 

 Passaporte ou carteira de identidade de estrangeiro; 

 Histórico escolar de graduação com a finalização do curso; 

 Diploma de graduação com o selo de autenticidade da Embaixada Brasileira no verso. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para qualquer das etapas da 

seleção. 

 Os candidatos não selecionados terão 60 (sessenta) dias para retirar seus documentos. 

Após este prazo, os mesmos serão inutilizados. 

 A inscrição nesta seleção expressa à concordância do candidato com os termos do 

presente Edital. 

 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão de seleção. 

 

Feira de Santana, 26 de setembro de 2019.  

                                                    
 

 

 
  Silvone Santa Bárbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO 

VAGAS DISPONÍVEIS POR ORIENTADOR 

DOCENTE NÚMERO DE VAGAS 

Alexsandro Branco 01 

Angélica Maria Lucchese 01 

Clayton Queiroz Alves 01 

Franco Henrique Andrade Leite 01 

Geany Peruch Camilloto 01 

Gildomar Lima Valasques Junior 02 

Giovani Brandão Mafra de Carvalho 02 

Hugo Neves Brandão 01 

Manoelito Coelho dos Santos Junior 02 

Mariana Borges Botura 01 

Samuel Silva da Rocha Pita 02 

Sandra Aparecida de Assis 02 

 

TEMAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

1. Farmacocinética e Farmacodinâmica. 

 

TEMA PARA A PROVA: LINHA DE PESQUISA PRODUTOS NATURAIS 

1. Descoberta de novos fármacos baseado em produtos naturais 

 

TEMA PARA A PROVA: LINHA DE PESQUISA ALIMENTOS FUNCIONAIS  

1. Substancias bioativas: nutracêuticas e tóxicas. 
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