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EDITAL 04/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
EM QUÍMICA 2020 (DOUTORADO) 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI), do Centro 
de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Espírito Santo, torna públicas as 
normas do Edital 04/2019, para o preenchimento de vagas para o primeiro semestre 
letivo de 2020, no nível de Doutorado, em conformidade com as exigências do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química, e da Resolução Nº 
11/2010-CEPE/UFES. O Edital 04/2019 foi aprovado na 5ª Reunião Ordinária do 
PPGQUI, realizada em 09 de setembro de 2019. 

 
 

RESUMO DO EDITAL 
 

Ano: 2020 
Semestre: 1º 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química: Prof. Dr. Paulo Roberto 
Filgueiras 
Data do edital: 19 de setembro de 2019 

Período de inscrições: 7 a 22 de outubro de 2019 
Homologação das inscrições: 01 de novembro de 2019 
Vagas 28 
Data da prova de conhecimentos: 22 de novembro de 2019 
Resultado preliminar da prova de conhecimentos: 4 de dezembro de 2019 
Data para recurso da prova de conhecimentos: 5 a 6  de dezembro de 2019 
RESULTADO FINAL da prova de conhecimentos:      13 de dezembro de 2019 
Resultado preliminar da análise de currículo: 13 de dezembro de 2019 
Data para recurso da análise de currículo: 16 a 17 de dezembro de 2019 
RESULTADO FINAL da análise de currículo:  19 de dezembro de 2019 
RESULTADO FINAL do PROCESSO SELETIVO:  20 de dezembro de 2019 
Período de matrícula: 19 a 20 de fevereiro de 2020 
Contato: Secretaria do PPGQUI - E-mail/ 

telefone: ppgq.ufes@gmail.com / +55 
(27) 4009-2924 

 
Vitória – ES, 19 de setembro de 2019. 
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1. Informações Gerais 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI), do Centro 
de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Espírito Santo, torna públicas as 
normas do Edital 04/2019 para o preenchimento de vagas para o primeiro semestre 
letivo de 2020, no nível de Doutorado, em conformidade com as exigências do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química, e da Resolução Nº 
11/2010-CEPE/UFES. 
 
O Programa, conceito 5 na CAPES, está concentrado na área de química, e tem por 
finalidade a formação de recursos humanos que possam contribuir com a inovação 
científica e tecnológica do país e capacitá-los a exercerem atividades de magistério 
do ensino superior e a pesquisa científica, ou realizarem trabalhos especializados 
ligados à indústria química. O Programa conta com as seguintes linhas de pesquisa:  
 
1. Elementos traço e Química Ambiental; 
2. Eletroquímica Aplicada; 
3. Educação e Ensino de Química; 
4. Físico-Química de Soluções e Polímeros; 
5. Química de Produtos Naturais; 
6. Química do Petróleo e Biocombustíveis; 
7. Química Forense; 
8. Síntese Orgânica & Medicinal; 
9. Síntese e Caracterização de Materiais. 
 
Este Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e a publicação 
do próximo edital de seleção do Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. 
 
2.  Do Público 
 
Poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Química todos os portadores de Diplomas de cursos de 
Mestrado, devidamente reconhecidos pela CAPES, em Química ou em áreas 
afins; bem como Certificado de conclusão de Mestrado ou certificado/declaração 
da Universidade ou Coordenação do Programa de Pós-Graduação, desde que 
comprovem a data da sua defesa, em data anterior à matrícula no PPGQUI. 
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3.  Das Vagas 
 
3.1. Serão oferecidas para o nível Doutorado em Química 28 (vinte e oito) vagas.  
3.2. O preenchimento das vagas será realizado de acordo com a aprovação e 
classificação dos candidatos. Após a classificação dos candidatos aprovados dentro 
do limite de vagas, serão classificados os candidatos suplentes e estes poderão ser 
convocados em caso de vaga(s) ociosa(s). 
3.3. A classificação no processo seletivo não garante a efetivação da matrícula do 
candidato no PPGQUI. Não haverá obrigatoriedade do preenchimento total de 
vagas. 
 
4.  Das Inscrições 
 
4.1. PERÍODO: de 07/10/2019 a 22/10/2019. 
4.2. HORÁRIO: Segunda à sexta de 9 às 17h (horário de Brasília). 
4.3. INSCRIÇÃO PRESENCIAL: Secretaria do PPGQUI, sala 113, localizada no 
prédio de Pós-Graduação em Química e Matemática do Centro Centro de Ciências 
Exatas, Campus Goiabeiras, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES. 
4.3.1. INSCRIÇÃO PRESENCIAL POR PROCURAÇÃO. No momento da inscrição, 
o procurador deve ter consigo a procuração, com a firma do candidato reconhecida 
em cartório, e documento de identidade próprio para conferência da Secretaria do 
Programa. 
4.4. INSCRIÇÃO VIA CORREIO: para os candidatos residentes fora da cidade de 
Vitória, os documentos exigidos para a inscrição deverão ser encaminhados via 
SEDEX para o endereço que segue: Universidade Federal do Espirito Santo. 
Programa de Pós-Graduação em Química. Av. Fernando Ferrari, 514, 29075-910 - 
Vitória - ES, Brasil. A data limite para postagem será 22/10/2019. O comprovante de 
envio da inscrição via SEDEX, com o número que permite rastreamento, deve ser 
encaminhado até 22/10/2019 para o e-mail do Programa de Pós-Graduação, a 
saber: ppgq.ufes@gmail.com. 
4.5.  DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Solicita-se entrega de cópia simples dos seguintes documentos: 
a)  Ficha de inscrição devidamente preenchida disponível no ANEXO I desse 
edital e no site do PPGQUI: www.quimica.vitoria.ufes.br 
b)  Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, 
do RNE ou documento similar; 
c)  Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, 
salvo se o candidato for estrangeiro; 
d)  Cópia do diploma de Mestrado em Química ou áreas afins ou Certificado de 
conclusão de Mestrado ou certificado/declaração da Universidade ou Coordenação 
do Programa de Pós-Graduação informando a data da sua defesa anterior à data 
estabelecida para a matrícula; 
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e)  Cópia do Histórico Escolar de Mestrado; 
f)  Para candidatos ao Curso de Doutorado que tenham defendido dissertação 
de mestrado há mais de seis meses do ato da inscrição é necessária a cópia do 
artigo científico publicado ou aceito para publicação (com carta do editor 
confirmando o aceite final do manuscrito), em periódicos indexados Qualis B5 ou 
superior (classificação de periódicos quadriênio 2013-2016) da área da Química, 
conforme critérios da CAPES; 
g) Currículo Lattes impresso atualizado e devidamente comprovado. O currículo 
Lattes deve ser preenchido na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 
h)  Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 
(cem reais). O preenchimento da GRU deve ser feito online, na página do Tesouro 
Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br) de acordo com os seguintes códigos: 1) UG: 
153046; 2) GESTÃO: 15225; 3) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 28832-2; 4) 
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 15818100250000153; 5) COMPETÊNCIA: 10/2019; 6) 
VENCIMENTO: 22/10/2019; 7) CPF DO CANDIDATO; 8) NOME DO CANDIDATO; 
9) VALOR PRINCIPAL: R$ 100,00; 10) VALOR TOTAL: R$ 100,00; (O pagamento 
da GRU só poderá ocorrer nas agências do Banco do Brasil); 
4.6. O(as) candidatos(as) que poderão solicitar a isenção do pagamento da 
inscrição, via CADÚNICO, deverão: a) ter inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), de que trata o Decreto 
Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007; b) ser membro de família de baixa renda, 
nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar 
formalmente essa condição, no formulário presente no ANEXO II desse edital, 
indicando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CADÚNICO. A 
Comissão do Processo Seletivo consultará o órgão gestor do CADÚNICO para 
verificar a veracidade das informações prestadas pelo(a) candidato(a) e repassará a 
esse órgão a responsabilidade pela análise da condição do candidato e definição da 
concessão da isenção. A solicitação de isenção do pagamento da inscrição via 
CADÚNICO deve ser feita através do formulário presente no ANEXO II, que deve 
ser preenchido, assinado, escaneado e enviado ao e-mail (ppgq.ufes@gmail.br), 
impreterivelmente, até o dia 11/10/2019. O resultado da análise da solicitação, pela 
Comissão de Seleção, será publicado no site do PPGQUI até a data 16/10/2019 em 
tempo hábil para pagamento e efetivação da inscrição sem a isenção. 
4.7. Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é 
assegurado o direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. 
Tais condições não incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência 
deverão assinalar no formulário de inscrição a necessidade de atendimento especial 
e selecionar qual a necessidade requerida. O candidato deve anexar declaração ou 
atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. Os(as) 
candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, quando convocados(as), a 
exame realizado pela Junta Médica da UFES, que terá poder de decidir se o(a) 
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candidato(a) necessita ou não de condições especiais para fazer as provas e 
opinará sobre o grau de necessidade. 
4.8. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 
01/11/2019, no site do PPGQUI <http://www.quimica.vitoria.ufes.br> e no Mural da 
Secretaria do PPGQUI. Não serão homologadas as inscrições com documentação 
incompleta ou que não atendam às condições exigidas neste Edital, sendo que, a 
critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ainda ser solicitados. 
4.9. Caberá recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições dentro do 
prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias úteis. O 
novo resultado será divulgado no dia 07/11/2019, no site do PPGQUI 
<http://www.quimica.vitoria.ufes.br> e no Mural da Secretaria do PPGQUI.4.10  
4.10.Os portadores de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de 
revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil. 
4.11. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência do 
Programa de Pós-Graduação em Química. 
 
5.  Do Processo Seletivo 
 
5.1. Das provas 
5.1.1. A seleção dos candidatos ao Curso de Doutorado em Química será feita por 
uma Comissão designada pelo Colegiado do PPGQUI e será constituída por 
professores credenciados no Programa de Pós-Graduação em Química. O processo 
de seleção dos candidatos ao Curso de Doutorado em Química compreende os 
seguintes elementos: 
1. Prova de conhecimentos em Química (PCQ): constituída por 5 (cinco) questões 
discursivas. A bibliografia encontra-se em anexo nesse edital (ANEXO III); 
2. Avaliação do currículo (CL): exclusivamente elaborado na plataforma 
LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/) com cópia dos documentos comprobatórios, 
conforme planilha de pontuação em anexo nesse edital (ANEXO IV). Para a 
pontuação dos periódicos será utilizada a classificação de periódicos quadriênio 
2013-2016 da área da Química; 
5.1.2. O Candidato que esteja fora do estado do Espírito Santo e desejar realizar a 
prova escrita, poderá solicitar formalmente, via e-mail (ppgq.ufes@gmail.com) e, 
impreterivelmente, até 13 de novembro, a aplicação da prova em sua localidade, 
para tanto deverá enviar uma carta de anuência de um Professor da Instituição de 
Ensino Superior, manifestando interesse em aplicar a prova escrita. Nesta carta, o 
professor responsável deverá informar o nome completo, endereço da Instituição, 
telefone e e-mail institucional e pessoal para a Comissão de Seleção entrar em 
contato. O professor será o responsável pela aplicação, supervisão e envio da prova 
escrita na forma digitalizada (ppgq.ufes@gmail.com) e pelo correio (SEDEX) à 
Secretaria do PPGQUI: Universidade Federal do Espirito Santo. Programa de Pós-
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Graduação em Química. Av. Fernando Ferrari, 514, 29075-910 - Vitória - ES, Brasil. 
A Comissão de Seleção deferirá ou não a solicitação. 
5.2. Dos critérios de avaliação e aprovação 
5.2.1. A PCQ terá valor mínimo de 0 (zero) e máximo de 10,00 (dez) pontos; 
5.2.2. A PCQ será eliminatória e classificatória. Os candidatos que obtiverem nota 
inferior a 50% da média das notas obtidas pelos candidatos que realizarem a prova 
serão eliminados; 
5.2.3. A análise do Currículo Lattes (CL) será realizada somente para os candidatos 
aprovados no item 5.2.2.  
5.2.4. A nota do Currículo Lattes será relativa ao currículo de maior pontuação, ao 
qual será atribuída nota 5,00 para a seleção dos candidatos ao curso de Doutorado 
em Química. 
5.2.5. A nota final (NF) para os candidatos ao Doutorado em Química será obtida 
pela seguinte fórmula: 

NF = (PCQ x 0,5) + CL 
5.3. Dos recursos às notas atribuídas 
Caberão recursos para as notas obtidas na PCQ e no CL. Os recursos deverão ser 
impetrados nos prazos estabelecidos no cronograma (item 7), através da entrega do 
recurso na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química. Para os 
candidatos que realizaram a prova fora de Vitória, os recursos poderão ser 
impetrados por e-mail (ppgq.ufes@gmail.com). A chave de correção será 
disponibilizada no site do PPGQUI (www.quimica.vitoria.ufes.br/pt-br/pos-
graduacao/PPGQUI) na mesma data da divulgação do resultado preliminar da PCQ. 
5.4. Do critério de Classificação 
A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente da nota final. Em 
caso de empate, a nota obtida na PCQ será considerada como critério de 
desempate. Persistindo o empate prevalecerá o candidato com maior idade.  
5.5. Do critério de bolsa de estudo  
5.5.1. Neste programa não há bolsa de estudo previamente definida para os 
candidatos aprovados. A concessão das bolsas dependerá do resultado de 
solicitações feita pelo PPGQUI aos órgãos ou agências de fomento a ciência e 
tecnologia dos governos federal e estadual, como CNPq, CAPES, FACITEC e 
FAPES.  
5.5.2. A concessão de Bolsa de Estudo obedecerá a Resolução 01/2017 do 
PPGQUI, que estabelece normas e critérios para distribuição e manutenção de 
bolsas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. 
5.5.3. Alunos já matriculados no PPGQUI podem disputar o certame com intuito de 
pleitearem possíveis bolsas que venham a ser oferecidas, respeitando a Resolução 
01/2017 do PPGQUI/UFES. 
5.5.4. A classificação dos candidatos para bolsa de estudo será publicada à parte da 
classificação para ingresso no curso de Doutorado em Química. O critério de 
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classificação será pela ordem decrescente da nota final dos candidatos aprovados, 
em primeira chamada, dentro do limite de vagas estabelecido nesse edital.  
 
6. Da matrícula 
6.1. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria do PPQGUI para 
efetivação da matrícula, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2020. 
6.2. A efetivação da matrícula ocorrerá obrigatoriamente mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
(a) cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso; 
(b) cópia do histórico escolar integralizado; 
(c) uma foto 3x4; 
(d) formulário de matrícula preenchido e assinado (original), disponível no site do 
PPGQUI; 
(e) carta de aceite devidamente assinada pelo docente orientador (ANEXO V). A 
lista dos professores orientadores está disponível na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Lista de docentes orientadores do PPGQUI. 

Docentes 
 Álvaro Cunha Neto 

Arlan da Silva Gonçalves 
Cleocir José Dalmaschio 
Eloi Alves da Silva Filho 

Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro 
Geisamanda Pedrini Brandão Athayde 

Jair Carlos Checon de Freitas 
Josimar Ribeiro 

Marcos Antônio Ribeiro 
Marcos Benedito José Geraldo de Freitas 
Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima 

Paulo Roberto Filgueiras 
Priscilla Paiva Luz 

Rafael de Queiroz Ferreira 
Valdemar Lacerda Junior 

Wanderson Romão 
Warley de Souza Borges 

 
6.3. Dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, os candidatos 
classificados poderão ser convocados para matrícula nas vagas remanescentes. 
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7.  Do Cronograma 
 

Atividade Data  

Publicação do Edital 04/2019: 19 de setembro de 2019 

Período de inscrições: 7 a 22 de outubro de 2019 

Resultado preliminar da homologação das inscrições: 1 de novembro de 2019 

Prazo para interposição de recurso contra a 
homologação das inscrições: 

4 a 5 de novembro de 2019 

Resultado final da homologação das inscrições: 7 de novembro de 2019 

Realização da Prova Escrita de Conhecimentos: 22 de novembro de 2019, às 9h 1 

Resultado Preliminar da Prova de Conhecimentos: 4 de dezembro de 2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
da Prova de Conhecimentos: 

5 a 6 de dezembro de 2019 

Resultado Final da Prova de Conhecimentos: 13 de dezembro de 2019 

Resultado Preliminar da Análise do Currículo: 13 de dezembro de 2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
da Análise do Currículo: 

16 a 17 de dezembro de 2019 

Resultado Final da Análise do Currículo: 19 de dezembro de 2019 

Resultado Final do Processo Seletivo: 20 de dezembro de 2019 

Período de matrícula: 19 a 20 de fevereiro de 2020 

 
 
8.  Das Considerações Finais e/ou Disposições Gerais 
 
8.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo 
seletivo contidas nos comunicados e neste edital. 
8.2. É de responsabilidade do candidato, a guarda dos originais da documentação 
requerida para a inscrição neste processo seletivo, podendo o programa, a qualquer 
tempo, solicitar a apresentação dos originais para conferência. 

                                                
1 O local da realização da Prova Escrita de Conhecimentos será divulgado na página 
http://www.quimica.vitoria.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGQUI 
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8.3. O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla 
de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados referentes a 
este processo seletivo. 
8.4. O não comparecimento do candidato (e atrasos superiores a 10 minutos, 
contados a partir do horário divulgado em Edital para realização da atividade) em 
quaisquer das fases presenciais resultará em sua eliminação do processo seletivo. 
8.5. O candidato deverá manter atualizados o seu endereço (residencial e eletrônico) 
e telefone na Secretaria do Programa, enquanto estiver participando do processo de 
seleção. 
8.6. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem 
como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão 
objetos de avaliação nas provas do processo seletivo. 
8.7. O Programa não se compromete a conceder bolsas de estudo para os 
candidatos selecionados. O número de bolsas disponíveis depende das concessões 
anuais das agências de fomento e do fluxo dos discentes no Programa. 
8.8. Os candidatos selecionados neste Processo Seletivo deverão estar cientes de 
que, conforme a Portaria 13/2006 da CAPES/MEC, as teses defendidas no 
Programa de Pós-Graduação em Química da UFES serão obrigatória e 
integralmente disponibilizadas na internet, no site da CAPES/MEC e do Programa de 
Pós-Graduação em Química, e comporão o acervo do repositório da Biblioteca 
Central da UFES. 
8.9. O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de 
Pós- Graduação em Química será de 48 (quarenta e oito) horas a partir do horário 
de divulgação do mesmo, considerando para essa contagem apenas os dias úteis. 
Imediatamente após o fim desse prazo, os eventuais pedidos de recurso serão 
analisados e julgados pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, 
tendo seus resultados divulgados tempestivamente. 
8.10. Todos os candidatos terão acesso aos documentos referentes ao Processo 
Seletivo dentro do prazo de recurso, os quais estarão disponíveis na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. Os candidatos que realizaram 
prova em fora do estado do Espírito Santo, poderão acesso a documentos 
digitalizados por email, mediante solicitação. 
8.11. O candidato não selecionado deverá providenciar a retirada de seus 
documentos, apresentados na inscrição na Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Química, até 30 (dias) dias após a divulgação dos resultados finais. 
Após este prazo dos documentos serão descartados. 
8.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do 
Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. 
 
 
 
 



 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Exatas 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 

Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo - Av. Fernando Ferrari, 514, 
Goiabeiras, Vitória – ES CEP: 29075-910 (27) 4009-2924  
www.quimica.vitoria.ufes.br│ ppgq.ufes@gmail.com	 Página	10 
 

 
 
 

 

 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome*: 

     

 
Data de nascimento*: 

     

 
Sexo*: 

     

 
Identidade*: 

     

 
Orgão expedidor*: 

     

 
UF*: 

     

 
Data de expedição*: 

     

 
CPF*: 

     

 
Naturalidade*: 

     

 
Endereço*: 

     

 
Complemento: 

     

 
Bairro*: 

     

 
Cidade*: 

     

 
CEP: 

     

 
UF*: 

     

 
País*: 

     

 
Telefone para contato: 

     

 
Celular*: 

     

 
E-mail principal*: 

     

 
E-mail alternativo: 

     

 
CV na WEB (Lattes)*: 

     

 
Curso pretendido*: 
  Mestrado                     Doutorado 
Titulação do candidato*: 

     

 
Data da colação de grau ou defesa*: 

     

 
Instituição de obtenção do título: 

     

 
Título do Trabalho de Conclusão (monografia ou dissertação de mestrado): 

     

 
Necessita de atendimento especial*?   Não    Sim. Qual? 

 Amamentação; 
 Prova em Braille; 
 Intérprete em Libras; 

 
 Sala em andar térreo; 
 Prova ampliada. 
 Outro(s). Especificar: 

 

Atesto a veracidade das informações aqui prestadas e declaro concordância com os termos do Edital de Seleção ao 

Programa de Pós-Graduação em Química 2020/1 e com o Regimento Geral do PPGQui. 
  
Data: 

     

 

 
Assinatura:  
_______________________________________________________________ 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 
Eu ____________________________________________________________, CPF n. 
_______________, venho requerer a ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Processo Seletivo 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 2019 destinado a selecionar candidatos para o 
provimento de vagas para o curso de DOUTORADO, regulamentado pelo Edital 04/2019 conforme 
abaixo:  
 
Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n. 6.135, de 
26 de junho de 2007, conforme documentos apresentados abaixo:  
 
 
 
Nº NIS:  
CPF:  
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____  
RG:     DATA DE EXPEDIÇÃO:    ÓRGÃO/UF:  
NOME DA MÃE:  
 
DOCUMENTOS APRESENTADOS:  
( ) Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  
( ) Declaração devidamente assinada constando que está inscrito no CadÚnico, conforme do 
Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 
( ) Cópia legível de documento de identidade válido.  
 
É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento do formulário e a entrega 
da documentação exigida. Todos os documentos entregues serão analisados pela Comissão de 
Seleção, que publicará relação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição e 
a dos que tiverem seus pedidos indeferidos no site do Programa de Pós-Graduação em Química, 
cujo endereço eletrônico é http://www.química.vitoria.ufes.br. 
 
 
Vitória, _____ de __________ de ______.  
 
 
 

_______________________________  
Assinatura do requerente 
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ANEXO III  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA O PROCESSO SELETIVO 

 AO DOUTORADO EM QUÍMICA 
 
 

1. BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: A Ciência Central. 9. ed. 

São Paulo: Pearson. Prentice Hall, 2008. 

2. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o 
Meio Ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

3. KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química Geral e Reações Químicas. 

Vol. 1 e 2, 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

 
CONTEÚDO PARA ESTUDO: 
1. Estequiometria química; 

2. Estrutura eletrônica dos átomos e tabela periódica; 

3. Ligações químicas; 

4. Termodinâmica; 

5. Soluções; 

6. Gases; 

7. Equilíbrio químico; 

8. Eletroquímica; 

9. Cinética química; 
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ANEXO IV  

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 
 
Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________________________ 
 
 

 Área de Química e área afins 

Item Pontos 
por item 

Pontuação 
máxima 
por item 

Pontos 
obtidos 

1 Especialização em Química (Lato Sensu) 3,0 3,0  

2 Artigo em periódico indexado (Qualis A CAPES da Química 
ou com Fator de Impacto Equivalente) 3,0 12,0  

3 Artigo em periódico indexado (Qualis B CAPES da Química 
ou com Fator de Impacto equivalente) 2,0 8,0  

4 Iniciação Científica (por semestre) 1,0 4,0  
5 Trabalho científico premiado em nível internacional 1,0 1,0  
6 Trabalho científico premiado em nível nacional 0,6 0,6  
7 Trabalho científico premiado em nível regional 0,4 0,4  
8 Experiência profissional na área de Química (por semestre) 0,2 0,8  
9 Resumos publicados em eventos internacionais 0,6 2,4  

10 Resumos publicados em eventos nacionais 0,4 1,6  
11 Resumos publicados em eventos regionais 0,2 0,8  

12 Participação em congressos, workshop, minicurso, 
seminários na área de Química 0,1 0,5  

13 Monitoria de disciplinas de química e áreas afins (por 
semestre) 0,1 0,4  

14 Produção Técnica (patentes, softwares, etc) 3,0 12,0  

15 Livro ou capítulo de livro publicado com ISBN na área de 
Química 1,0 2,0  

Pontuação total:   
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ANEXO V 
 

ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

Eu, Prof. Dr. __________________________________ declaro que aceito orientar o(a) candidato 

(a) classificado(a) ___________________________________________ para doutorado no 

processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do 

Espírito Santo.  

 

 

 

 

 

Vitória,     /    /2020 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura e carimbo orientador 

 


