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A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), de acordo com seu Regimento, e com os Regimentos da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA), torna público que estarão abertas as inscrições para o 
processo de seleção de candidatos ao MestradoMestradoMestradoMestrado,,,, para início em 2014, nos termos estabelecidos 
neste Edital e sob a responsabilidade de Comissões Examinadoras especialmente constituídas pelo 
Colegiado do Curso para esse fim, com aprovação final pelo Colegiado de Curso do PPGCTA. O 
processo seletivo para ingresso em 2014 será realizado por Linha de Pesquisa. 

 
1.1.1.1.    DAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕES::::        

1.1. As inscrições ao referido processo seletivo estarão abertas de 21 de outubro a 21 de novembro 
de 2013, em uma das seguintes formas: (1) na Secretaria do PPGCTA, Sala 701, do 
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA), da Faculdade de Agronomia 
“Eliseu Maciel” (FAEM), no Campus da UFPel no Capão do Leão, RS, de segundas a sextas-
feiras, das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas, ou (2) pelo correio, na modalidade Sedex 
com Aviso de Recebimento (AR), mediante envio único de toda a documentação exigida, 
respeitada a data limite de postagem de 21 de novembro de 2013, para o seguinte endereço: 

SELEÇÃO DOUTORADO PARA INGRESSO EM 2014 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL 
FACULDADE DE AGRONOMIA “ELISEU MACIEL” 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CAIXA POSTAL 354, CEP 96.010-900 – PELOTAS – RS 
 

1.2. Ao Processo Seletivo poderão se candidatar profissionais graduados ou graduandos do último 
período de Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Química, Química de Alimentos, Química Industrial, Bioquímica, Farmácia, Nutrição, 
Bacharelado ou Licenciatura em Química ou Biologia, ou em outros cursos, cujo currículo de 
graduação plena seja vinculado a área de conhecimento afim a Ciência, Engenharia e/ou 
Tecnologia Agroindustrial ou de Alimentos. 

1.3. Documentos necessários à inscrição: 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I, parte integrante deste Edital), disponível na Secretaria do 
PPGCTA e no endereço http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta, preenchido e com 
fotografia recente anexada, devendo ser feita a opção por uma das Linhas de Pesquisa: 
Ciência e Tecnologia de Frutos e Hortaliças, Ciência e Tecnologia de Grãos ou Microbiologia 
Agroindustrial. 

b) Carta (no máximo duas páginas A-4, redigida de próprio punho) dirigida à Coordenação do 
PPGCTA apresentando as razões de estar solicitando inscrição no Processo de Seleção, 
justificando seu interesse. 

c) Cópia do Diploma ou Atestado de Conclusão de Curso de Graduação (e de Pós-Graduação, 
se tiver), ou do Registro no respectivo Conselho Profissional, ou Atestado de estar cursando 
o último período (ano ou semestre) do Curso, se for o caso. 
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d) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (e de Pós-Graduação, se tiver). 

e) Cópias da Carteira de Identidade, do cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Título 
de Eleitor, do Certificado de Reservista (se for o caso) e da Certidão de Casamento, de 
Separação ou de Divórcio, em caso de esse fator ter resultado em mudança do nome; 

f) Cópia impressa documentada (fotocópia simples dos comprovantes) do Curriculum Vitae, 
certificada, e em versão atualizada na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): http://lattes.cnpq.br. O C. Vitae deve 
estar acessível, online, através do endereço eletrônico da Plataforma Lattes CNPq. O 
candidato deve rubricar todas as páginas da cópia impressa do C. Vitae e declarar ao final 
da última página, escrevendo de próprio punho: 

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e 
comprometo-me a apresentar sua comprovação em documentos originais 
sempre que solicitado.” 

Registrar local, datar e assinar. 

g) Quadro de Títulos e Atividades (Anexo II – parte integrante desse Edital) dos itens 
relacionados no Curriculum Vitae. 

Obs: O enquadramento de títulos e de atividades é de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a). Só serão considerados aqueles enquadrados e numerados conforme o Quadro 
de Títulos e Atividades. A comissão de Seleção não efetuará reenquadramento de títulos 
nem de atividades. 

h) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 (noventa reais), 
efetuado por meio de depósito identificado, no qual deverá constar o nome do(a) 
candidato(a), na conta a seguir indicada: 

 
Banco do Brasil (001) 
Agência: 3124-0 
Titular: FAU/Projeto DCTA Análises 
Conta corrente: 6262-6 

Obs.: Não será aceita nenhuma inscrição com documentação incompleta ou encaminhada fora do 
prazo estabelecido pelo presente Edital, independentemente se protocolada na Secretaria do 
PPGCTA ou encaminhada por correio. 

2222....    DDDDO PROCESSOO PROCESSOO PROCESSOO PROCESSO    SELESELESELESELETIVOTIVOTIVOTIVO::::    

O processo seletivo se dará por Linha de Pesquisa e ocorrerá em duas etapas. 

O Colegiado do PPGCTA nomeará uma Comissão Examinadora para cada Linha de Pesquisa, 
composta por docentes de seu quadro permanente, para operacionalizar o processo seletivo. A 
listagem oficial do(a)s candidato(a)s classificado(a)s para realização da Etapa Final do 
Processo Seletivo será divulgada no dia 3 de dezembro de 2013, até às 12 horas, no Mural do 
PPGCTA e no endereço http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta. O conhecimento da listagem 
é de inteira responsabilidade de cada candidato(a). O PPGCTA não emitirá qualquer outro 
aviso em particular. 

2.1. Etapa Inicial 

Esta etapa é constituída por: 

(a) Avaliação do Curriculu Vitae (peso 2,0); 

(b) Análise do Histórico Escolar da Graduação (peso 0,5); 

(c) Avaliação da Carta de Justificativa (peso 0,5) 
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(d) Avaliação escrita (peso 2,0), realizada de forma on line no endereço indicado no 
Formulário de Inscrição (Anexo I) 

A avaliação escrita constará de três grupos de questões contextualizadas e/ou aplicadas, que 
permitam avaliar o grau de conhecimento científico/tecnológico de cada candidato(a). O 
primeiro grupo será constituído de questões destinadas a avaliar a habilidade de 
compreensão de texto técnico-científico redigido em Língua Inglesa, relacionado ao Tema 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. O segundo grupo será constituído por questões sobre 
conteúdos básicos de Química, Bioquímica, Microbiologia, Biotecnologia, Engenharia-Ciência-
Tecnologia de Alimentos e/ou Agroindustrial. O terceiro grupo será constituído por questões 
específicas, versando sobre assuntos relacionados à linha de escolha de cada candidato(a), 
ou seja, quem escolher a linha de pesquisa em Ciência e Tecnologia de Frutos e Hortaliças 
responderá as questões sobre essa temática, ocorrendo de forma análoga para quem 
escolher Ciência e Tecnologia de Grãos ou Microbiologia Agroindustrial. Terá como foco 
principal a avaliação dos conhecimentos e das habilidades do(a) candidato(a) na expressão 
escrita. 

O(a) candidato(a) receberá uma senha para acessar e realizar a prova escrita on line das 
08:30 às 11:45 horas do dia 28 de novembro de 2013. Todos os candidatos receberão as 
questões simultaneamente e terão os mesmos tempos para respondê-las. 

No dia 3 de dezembro de 2013 o PPGCTA divulgará, para cada linha de pesquisa, a listagem 
do(a)s candidato(a)s classificado(a)s para realização da Etapa Final, através de fixação no 
Mural do PPGCTA e no endereço http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta. No mesmo 
documento será indicada a ordem de realização, a data e o local da prova da Etapa Final de 
cada candidato(a) em cada linha de pesquisa. O conhecimento da listagem e das demais 
informações divulgadas é de inteira responsabilidade do(a)s candidato(a)s. O PPGCTA não 
emitirá qualquer outro aviso em particular.  

2.2. Etapa Final 

Nesta etapa a avaliação será feita por argüição oral, na forma de entrevista, e terá peso 5,0. 

A avaliação na forma de entrevista abordará os mesmos conteúdos científicos que constituem 
os segundo e terceiro grupos estabelecidos para a prova escrita, de modo a avaliar, além dos 
conhecimentos científicos/tecnológicos, a habilidade do(a) candidato(a) em identificar 
problemas, interpretar fenômenos, expressar e justificar suas respostas, seu potencial de 
raciocínio lógico e agir em ambiente para pesquisa, na temática ciência e tecnologia de 
alimentos. Terá como foco principal a avaliação dos conhecimentos e das habilidades do(a) 
candidato(a) na expressão oral. 

A avaliação por entrevista técnico-científica acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 
2013, na ordem divulgada junto com a listagem de candidato(a)s classificado(a)s para a Etapa 
Final. 

 
3.3.3.3.    CRITÉRIOS CRITÉRIOS CRITÉRIOS CRITÉRIOS E PROCESSO E PROCESSO E PROCESSO E PROCESSO DE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃO::::    

Na avaliação, as Comissões Examinadoras levarão em consideração: 

3.1. Curriculum Vitae 

Formação e titulação do(a) candidato(a), sua atividade profissional e/ou acadêmica 
precedente e sua experiência anterior em atividades ligadas à pesquisa, ao ensino e/ou à 
extensão e assistência técnica e sua produção intelectual (científica e/ou tecnológica). Serão 
considerados apenas os itens de C. Vitae que estejam comprovados pela documentação 
entregue no momento da inscrição. 
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3.2. Histórico Escolar 

Desempenho acadêmico (média geral e na área temática do processo seletivo) e vinculação 
com atividades de formação acadêmica complementar vinculada à área temática. 

3.3. Carta de Justificativa 

Formulação, conteúdo, argumentação e estrutura da expressão. 

3.4. Avaliação escrita 

Conhecimentos técnico-científicos e familiaridade substantiva a respeito dos temas 
questionados, capacidade dissertativa, raciocínio lógico, correção, consistência, clareza e 
objetividade na redação. 

3.5. Avaliação oral na forma de entrevista 

Conhecimentos técnico-científicos e familiaridade substantiva a respeito dos temas 
questionados, capacidade argumentativa, raciocínio lógico, correção, consistência, clareza e 
objetividade na expressão oral. 

3.6. Encerrado o processo de seleção, a Comissão encaminhará ao Colegiado do PPGCTA, para 
apreciação e homologação, a lista dos candidatos aprovados por linha de pesquisa e por 
ordem de classificação. 

3.7. A divulgação da listagem oficial do(a)s selecionado(a)s ocorrerá após a homologação do 
resultado pelo Colegiado do PPGCTA. A publicação será feita no Mural do PPGCTA e no 
endereço http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta no dia 17/12/2012. O conhecimento da 
listagem é de inteira responsabilidade do(a)s candidato(a)s. O PPGCTA não emitirá qualquer 
outro aviso em particular. 

 
4444....    DAS VAGAS E MATRÍCULASDAS VAGAS E MATRÍCULASDAS VAGAS E MATRÍCULASDAS VAGAS E MATRÍCULAS::::    

4.1. Serão disponibilizadas vinte e sete (27) vagas. O conhecimento das listagens e das datas de 
matrícula divulgadas no endereço http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta e no Mural do 
PPGCTA e é de inteira responsabilidade de cada candidato(a) selecionado(a). O PPGCTA não 
emitirá qualquer outro aviso em particular. Terão direito à matrícula o(a)s candidato(a)s 
classificado(a)s até o limite máximo de vagas.  

4.2. O PPGCTA, ouvida a Comissão Permanente de oferecerá Bolsas de Mestrado por ordem 
decrescente de classificação no processo seletivo, para as linhas de pesquisa, em número 
máximo equivalente às bolsas disponíveis no Programa, de acordo com suas Normas, da 
PRPPG e dos órgãos de fomento (CAPES, CNPq, outra Agência). Para concorrer a Bolsa de 
Mestrado o candidato deverá ter dedicação integral ao Curso. Não será permitido o acúmulo de 
bolsa com atividade profissional remunerada. 

4.3.  Documentos necessários à matrícula: 

a) Formulário de Matrícula, disponível na Secretaria do PPGCTA ou no endereço eletrônico do 
programa: http://www.ufpel.tche.br/faem/dcta/ppgcta, preenchido e assinado pelo estudante 
e pelo orientador a ser indicado pelo Colegiado; 

b) Cópia autenticada do Diploma de Graduação (ou cópia acompanhada do documento original) 
ou Atestado de Conclusão de Curso. 

c) Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação ou cópia acompanhada do 
documento original; 

d) Cópias autenticadas da Certidão de Nascimento ou de Casamento, da Carteira de 
Identidade, do cartão CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de Reservista ou cópias 
acompanhadas dos documentos originais; 
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5.5.5.5.    DOS RDOS RDOS RDOS RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS    

5.1. Recurso ao resultado da avaliação deve ser encaminhado por escrito para ao Colegiado de 
Curso no prazo de até três dias úteis contados a partir da publicação do respectivo resultado. 

5.2. A análise dos recursos será feita soberanamente pelo Colegiado do PPGCTA, levando em conta 
a aplicação dos critérios dispostos neste Edital. 

 
6666....    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:    

6.1. As avaliações, independentemente da Etapa, têm caráter obrigatório e classificatório. 

6.2. Candidato(a)s enquadrado(a)s em situação especial pela legislação, deverá(ao) informá-la e 
requerer os benefícios nela previstos através de declaração, que deverá ser anexada aos 
documentos no momento da inscrição. 

6.3. O Processo Seletivo, objeto do presente Edital, é válido somente para o ingresso no Mestrado do 
PPGCTA em 2014. 

6.4. Os casos omissos no presente Edital serão decididos pela respectiva Comissão Examinadora, 
consultados os Regimentos do PPGCTA, dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas, cabendo recurso na 
instância correspondente. 

6.5. Solicitação de informações e esclarecimentos a respeito de disposições do presente Edital 
poderão ser enviadas por escrito à Secretaria do PPGCTA diretamente ou pelo endereço 
secretaria.ppgcta@gmail.com. 

6.6. A inscrição no Processo Seletivo a que se refere o presente Edital implica em plena aceitação 
pelo(a) candidato(a) dos termos nele expressos.  

 
7.7.7.7.    BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:    

Não há restrições, preferências ou recomendações específicas quanto a títulos 
bibliográficos, desde que atualizados. 

Pelotas, 16 de outubro de 2013. 

 
De acordo: 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. DENISE PETRUCI GIGANTE 
PRÓ-REITORA DA PRPPG/UFPel 

 

 

 

Prof. Dr. MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO  
REITOR DA UFPel 

 

 

 

Prof. Dr. LEONARDO NORA 
COORDENADOR DO PPGCTA/UFPel 
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CRONOGRAMA 

 

Data Horário Local/Forma Etapa 

21/10/2013 08:30h 
Secretaria do PPGCTA ou Correio 
(Sedex com AR) Início do período de inscrições 

21/10/2013 
a 

21/11/2013 

08:30h às 11:30h e das 14:30h 
às 17:30h 

Secretaria do PPGCTA ou Correio 
(Sedex com AR) Período de inscrições 

21/11/2013 17:30h Secretaria do PPGCTA ou Correio 
(Sedex com AR) 

Fim do período de inscrições 

28/11/2013 08:30h  às 11:45h Online internet Avaliação escrita 

03/12/2013 17:30h 
Mural do PPGCTA e pagina do PPGCTA 
na Internet 

Divulgação da listagem de classificado(a)s 
para a Etapa Final  

03/12/2013 17:30h Secretaria do PPGCTA por escrito 
Início do prazo recursal para não-
classificado(a)s para a Etapa Final 

06/12/2013 17:30h Secretaria do PPGCTA por escrito 
Fim do prazo recursal para não-
classificado(a)s para a Etapa Final 

10/12/2013 08:30h  às 11:45h e 14h às 
17:30h 

DCTA/FAEM/UFPEL, no Campus Capão 
do Leão 

Etapa Final 

11/12/2013 08:30h  às 11:45h e 14h às 
17:30h 

DCTA/FAEM/UFPEL, no Campus Capão 
do Leão 

Etapa Final 

12/12/2013 08:30h  às 11:45h e 14h às 
17:30h 

DCTA/FAEM/UFPEL, no Campus Capão 
do Leão 

Etapa Final 

17/12/2013 17:00h 
Mural do PPGCTA e pagina do PPGCTA 
na Internet 

Divulgação do resultado final do processo 
seletivo 

17/12/2013 17:00h Secretaria do PPGCTA por escrito 
Início do prazo recursal ao resultado final do 
processo seletivo 

20/12/2013 17:00h Secretaria do PPGCTA por escrito 
Fim do prazo recursal ao resultado final do 
processo seletivo 

 


