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EDITAL Nº 011/2021 - PPGQUI 

 

 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO INTERNA PARA 

SELEÇÃO DE BOLSISTA – TURMA 2021, DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

QUÍMICA - MESTRADO. 

 

 

O Coordenador Especial do Programa de Pós-Graduação em Química – PPGQUI - 

Mestrado, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e;  

Considerando o disposto da Portaria CAPES nº 76/2010, de 14 de abril de 2010, que 

aprova o Regulamento do Programa de Demanda Social DS; 

Considerando normas da Unioeste e do PPGQUI; 

 

         TORNA PÚBLICO: 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 A inscrição deverá ser via e-mail toledo.mestradoquimica@unioeste.br para a 

Coordenação do PPGQUI, no período de 14 de maio a 19 de maio de 2021, mediante o envio dos 

seguintes documentos: 

 

1.1.1 – Requerimento preenchido anexo I; 

1.1.2 - Fotocópia do Currículo Lattes atualizado e documentado, com os documentos 

comprobatórios de atividades e publicações conforme o anexo II deste edital. 

 

1.2 Poderão se candidatar os alunos regularmente matriculados no PPGQUI ingressantes 

em 2021, não bolsistas e, caso sejam contemplados com bolsa, não poderão ter vínculo 

empregatício.  

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

2.1 A comissão de bolsas do Programa se reunirá para o processo de seleção, que 

consistirá na análise do Currículo Lattes documentado conforme o anexo II, na nota obtida na 

prova do processo de seleção do qual participou, segundo Artigo 4º do Regulamento de bolsas do 

PPGQUI.  

 

2.2 Será distribuída uma bolsa para alunos que ingressaram em 2021. 

 

2.3 Os candidatos inscritos serão classificados, desde que atendam às exigências deste 

Edital e da legislação em vigor. 
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3. DO RESULTADO 

 

3.1 O resultado do processo de seleção e classificação será divulgado até 24 maio de 

2021, na forma de edital e no site http://www.unioeste.br/pos/quimica; 

 

3.2 Esta classificação terá validade de dois meses a partir da data de publicação do edital 

de classificação. 

 

3.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Bolsas e pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química.  

 

  

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. 

 

 

 

 

                                    Toledo, 14 de maio de 2021. 

 
Prof. Dr. CLEBER ANTONIO LINDINO 

Coordenador Especial do Programa de  

Pós-Graduação em Química-Mestrado 

Portaria N° 0350/2021-GRE 

 

http://www.unioeste.br/pos/quimica
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Anexo I do Edital nº 011/2021-PPGQUI 

 

REQUERIMENTO 

 

À Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Química 

 

Eu,________________________________________________________________, 

aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em Química, 

tendo ingressado no ano de 2021, venho pelo presente requerer inscrição no processo 

de seleção para bolsista para os ingressantes em 2021, nos termos do Edital nº 

011/2021 - PPGQUI.  

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente que a ausência de vínculo empregatício 

com instituições públicas ou privadas é condição obrigatória para a implementação de 

bolsa de mestrado no PPGQUI e aceito os termos constantes da Portaria Capes  nº 76, 

de 14 de abril de 2010, que aprova o Regulamento do Programa de Demanda Social, 

do Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudos para Alunos do Programa de 

Pós-Graduação de Química e normas da Unioeste. 

 

Endereço residencial:    

Rua: __________________________________________ CEP: _______________ 

Cidade: ______________________________________________ UF:__________ 

 

Nestes termos, solicito deferimento:  

  

Toledo,    _____ / _____/______ 

 

Assinatura do(a) discente 

Para uso da Comissão de Bolsas 

(   ) Deferido  

(   ) Indeferido  

  

Classificação: _________   

 

 



Anexo II do Edital 011/2021 – Seleção de Bolsa 2021 

Nome do(a) Candidato(a): _______________________________________________________ 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Item Sub-item Quantidade  
Pontuação 
/ Sub-item 

Sub-
Total 

(I) Produção 
Científica (máximo 

60 pontos) 

Participação em Programa de Iniciação Científica 
PIBIC/PET/PIBID ou outra (por ano) 

  3,0  

Participação em congressos/eventos nacionais ou 
internacionais 

  1,0  

Participação em congressos/eventos regionais ou 
locais 

  0,5  

Trabalho publicado em evento científico nacional 
ou internacional (resumo/resumo expandido) 

  2,0  

Trabalho publicado em evento científico regional 
ou local (resumo/resumo expandido)  

  1,0  

Trabalho publicado em evento científico nacional 
ou internacional (Trabalho completo) 

  3,0  

Artigo publicado ou aceito em periódico científico 
nacional ou internacional sem Qualis na área de 
Química 

  5,0  

Artigo publicado ou aceito em periódico científico 
nacional ou internacional com Qualis na área de 
Química  

  10,0  

Livro   20,0  

Capítulo de livro    10,0  

TOTAL DO ITEM (I)  

(II) Titulação 
(máximo 15 

pontos) 

Curso de Mestrado stricto sensu concluído 
  10,0  

Curso de especialização lato sensu concluído   5,0  

TOTAL DO ITEM (II)  

(III) Experiência 
profissional nos 
últimos cinco anos 
(máximo 20 
pontos) 

Atividade técnica relacionada com a área do 
Programa (por ano) 

  3,0  

Atividade de docência no magistério superior (por 
mês) 

  0,5   

Atividade de docência no Ensino Médio (por mês)   0,25  

TOTAL DO ITEM (III)  

(IV) Outras 
atividades nos 
últimos cinco anos 
(Máximo 5 pontos) 

Estágio em Universidades ou em empresas 
públicas ou privadas na área do programa (por 
ano) 

  0,5  

Cursos de curta duração na área do programa (a 
cada 40 horas)  

  1,0  

Atividade de monitoria (por disciplina/ano)   2,0  

Participação em comissão organizadora de evento 
científico  

  2,0  

Participação em banca de avaliação de trabalho de 
conclusão de curso superior  

  1,0  

Outras atividades    1,0  

TOTAL DO ITEM (IV)  

TOTAL GERAL   

 


