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EDITAL Nº 016/2020 - PPGQUI 

 

 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 

ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS DO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - MESTRADO. 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química – PPGQUI - Mestrado, no uso 

de suas atribuições estatutárias e regimentais;  

Considerando o ATO EXECUTIVO nº 21/2020-GRE que suspende as atividades 

acadêmicas presenciais no âmbito da UNIOESTE, devido à pandemia do COVID19, e dá outras 

providências; 

 

         TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º No período de 09 a 15 de outubro de 2020, estarão abertas as inscrições para seleção 

de Alunos Especiais em disciplinas do segundo semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação em 

Química, de acordo com o Anexo I deste edital. 

Art. 2º Durante a suspenção das atividades presenciais acadêmicas no âmbito da Unioeste, 

as aulas serão ministradas de forma remota síncrona, determinadas pelo Ato Executivo nº 021/2020-

GRE. 

Art. 3º Alunos especiais são aqueles que têm matrícula autorizada em disciplinas, sem 

direito à obtenção do grau de Mestre. O aluno especial fica sujeito, no que couber às normas 

aplicáveis ao aluno regular, fazendo jus à certificação de aprovação em disciplina, expedida pela 

Secretaria Acadêmica.  

Art. 4º As inscrições deverão ser realizadas via internet, mediante o preenchimento do 

cadastro on-line disponível no endereço http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/, no período 

estipulado por este Edital, anexando-se também os seguintes documentos que deverão estar em (1) 

um único arquivo em pdf ou 1 (uma) pasta compactada com todos os arquivos solicitados em 

formato pdf:  
a) Formulário de inscrição recebido através do Sistema Stricto; 

b) RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento/casamento e certificado de reservista, se for o 

caso; 

c) Cópia do diploma ou certificado do curso de graduação; 

d) Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

e) Currículo Lattes atualizado (disponível em: http://lattes.cnpq.br); 

f) Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição por disciplina no valor de R$ 190,00 

(cento e noventa reais) cada, que deverá ser efetivado em forma de depósito bancário na Caixa 

Econômica Federal, em nome da Unioeste, Agência 0726, código da operação: 006, Conta 

Corrente: 894-6 ou pagamento na Secretaria Financeira do Campus de Toledo.  

OBS: Em hipótese alguma haverá a devolução da taxa de inscrição.  

http://lattes.cnpq.br/
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Art. 5º O candidato poderá realizar inscrição e cursar no máximo 02 (duas) disciplinas. 

Art. 6º O processo de seleção será mediante análise do currículo na Plataforma Lattes, 

diploma e histórico escolar, realizada pelo docente responsável que irá ministrar a disciplina. 

Art. 7º O resultado da seleção será divulgado no dia 16 de outubro de 2020, no site 

http://www.unioeste.br/pos/quimica, não cabendo recurso por parte do candidato. 

Art. 8º As aulas remotas síncronas do 2º semestre/2020 iniciarão a partir de 19 de outubro 

de 2020. O docente responsável de cada disciplina entrará em contato com os matriculados por e-

mail/telefone informando os detalhes das aulas. 

Art. 9º O candidato fica ciente que para participar da(s) referida(s) disciplina(s), que será 

ofertada de forma remota e síncrona, por videoconferência e declara que dispõe de recursos 

tecnológicos e demais condições necessárias para participação na(s) disciplina(s).  

Art. 10º Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: 

toledo.mestradoquimica@unioeste.br., pela página eletrônica 

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/pos/ppgqui ou pelo telefone da Secretaria do Mestrado em 

Química (45) 3379-7060, somente no horário das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30. 

Art. 10° Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Química.  

 

 

 

   

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. 

 

 

 

                                    Toledo, 02 de outubro de 2020. 

 

Prof. Dr. DOUGLAS CARDOSO DRAGUNSKI 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 

Unioeste/Campus de Toledo 
Portaria nº 4917/2018-GRE  
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Anexo I do Edital nº 016/2020-PPGQUI 

 

Relação de disciplinas e vagas para inscrição de candidatos a alunos especiais - 2º/2020 

 

 

OBS.: Enquanto durar a suspensão das atividades acadêmicas presenciais no âmbito da Unioeste as 
disciplinas serão ministradas de forma “remota síncrona” não presencial¸ determinadas pelo Ato Executivo 
nº 021/2020-GRE. 

 
Início das Atividades Letivas 2º/2020: 19/10/2020 
Férias: 22/12/2020 a 03/02/2021 
Início: 04/02/2021 
Término: 26/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas  C. H.  Docentes Dias da 
semana 

Horário Vagas 

Tópicos Especiais II: 
Caracterização de Compostos 
Orgânicos por Técnicas 
Modernas de RMN 
 

30 Isac George Rosset Segunda-Feira 13h30–16h15 
 

05 

Tópicos Especiais. I: 
Introdução a Difração de Raios 
X 
 

30 Ricardo Schneider Terça-Feira 
 

7h30-9h10 
 

05 

Planejamento Experimental 60 Reinaldo Aparecido Bariccatti Quinta-feira 
 

8h20-11h55 
 

05 

Métodos Cromatográficos 60 Maria Cristina Milinsk Sexta-feira 13h30-17h05 05 


