
 
 

Programa de Pós-Graduação em Química – Mestrado 

 

EDITAL N.º 015/2021-PPGQUI 

REABERTURA DE PROCESSO INTERNO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA 

ENCAMINHAMENTO À PRPPG, REFERENTE AO EDITAL 021/2021-PRPPG E À 

CHAMADA PÚBLICA 03/2021-FUNDAÇÃO ARAUCARIA. 

 

O Coordenador Especial do Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado, da 

Unioeste/Campus de Toledo, no uso de suas atribuições, abre novo processo seletivo interno para 

escolha de: 

a) 01 (UMA) proposta para revisão de língua estrangeira de artigo técnico-científico, 

para publicação em revistas qualificadas, preferencialmente, estrato Qualis A1 até 

B1 ou com JCR acima de 0, 5) OU 01 (UMA) proposta para pagamento de taxa de 

publicação em revistas qualificadas, OU 01 (UMA) proposta para publicação de 

livros, com autoria de discente do programa, no valor máximo de R$ 5.000,00; 

b) 02 (DUAS) propostas para manutenção (preventiva ou corretiva) de 01 (UM) 

equipamento de laboratório de natureza multiusuária por proposta, no valor 

máximo de R$ 40.000,00 por equipamento. 

 

Os docentes interessados deverão encaminhar à Coordenação do Curso, via protocolo, 

no período entre 15 a 19 de julho de 2021, os anexos I (referente ao item a) e II (referente ao item 

b) corretamente preenchidos.  

A seleção será realizada por 03 (TRÊS) docentes permanentes do Programa, indicados 

pelo Coordenador, dentre aqueles que não enviarem propostas. 

Os critérios para classificação das propostas serão constituídos por: 

item a) discente do Programa como coautor da publicação; caráter da publicação 

(periódico nacional ou internacional); Fator de impacto JCR do peródico;  

item b) caráter multiusuário do equipamento; índice h (Web of Science – Clarivate) do 

proponente; se o proponente é bolsista produtividade. 

As propostas devem ter aderência à uma das áreas prioritárias descritas no Edital 

021/2021-PRPPG. 

O resultado será publicado no dia 21 de julho de 2021 e os selecionados deverão 

entregar à coordenação toda a documentação exigida pelo edital 021/2021-PRPPG até o dia 23 de 

julho de 2021. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa. 

PUBLIQUE-SE 

Toledo, 13 de julho de 2021. 

 
Prof. Dr. CLEBER ANTONIO LINDINO 

Coordenador Especial do Programa de Pós-Graduação em Química – Mestrado 

Portaria n° 0350/2021-GRE 



 

ANEXO I  

Proposta para publicação científica 

 

1. Identificação da natureza da publicação (permitida apenas uma): 

( )revisão de língua estrangeira de artigo técnico-científico 

( )pagamento de taxa de publicação em revistas qualificadas 

( )publicação de livros 

 

 

2. Identificação do docente. 

 

 

 

3. Indicação do periódico (título, estrato qualis, fator de impacto JCR, link da página), no caso 

de artigos. 

 

 

 

4. Descrição da aderência da publicação com as áreas prioritárias identificadas pelo Conselho 

Paranaense de Ciência (Agricultura & Agronegócio; Biotecnologia & Saúde; Energias 

Inteligentes; Cidades Inteligentes; Educação, Sociedade & Economia, bem como as áreas 

transversais: Transformação Digital e Desenvolvimento Sustentável).  

 

 

 

5. Versão final do artigo ou livro a ser publicado (encaminhar juntamente com este anexo em 

um único arquivo PDF). 

 

 

DATA E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

Proposta para manutenção de equipamentos de natureza multiusuária 

 

1. Identificação do laboratório de natureza multiusuária demandante. 

Nome do laboratório  

Proponente  

Proposta(s): ( )primeira       ( ) segunda 

 

2. Identificação do Equipamento que sofrerá a manutenção no laboratório de natureza 

multiusuária, com ficha patrimonial, contendo a informação do órgão financiador do 

equipamento adquirido, bem como o orçamento detalhado para realização da manutenção 

(se necessário, informar separadamente quanto se destinará a Serviços de Terceiros - PJ e 

quanto para Peças). Encaminhar o(s) orçamento(s) detalhado juntamente com este anexo em 

um único arquivo PDF).  

 

 

3. Descrição das pesquisas e publicações realizadas pelos docentes e pesquisadores no 

laboratório de natureza multiusuária, utilizando o equipamento, e a aderência delas com as 

áreas prioritárias identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência (Agricultura & 

Agronegócio; Biotecnologia & Saúde; Energias Inteligentes; Cidades Inteligentes; 

Educação, Sociedade & Economia, bem como as áreas transversais: Transformação Digital 

e Desenvolvimento Sustentável). 

 

 

4. Número de atividades de prestação de serviço do equipamento realizadas nos últimos 5 anos, 

com  comprovação (contratos, convênios, notas fiscais, etc...). 

 

 

5. Número ou histórico de Programa(s) de Pós-Graduação (Unioeste e/ou de outras 

instituições), docentes de outra instituição ou discentes de pós-graduação que utilizaram o 

equipamento do laboratório de natureza multiusuária, nos últimos 5 anos, comprovado por 

declaração do PPG e/ou do pesquisador. 

 

6. Comprovante de cadastro do laboratório e do equipamento na plataforma nacional de 

infraestrutura de Pesquisa MCTI (https://pnipe.mctic.gov.br/). 

 

 

DATA E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pnipe.mctic.gov.br/

