
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR 
 

EDITAL 03/PPGQM3/2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO (BIÊNIO 2020-2021) 

O Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR (PPGQM3) do 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas 

para o Exame de Seleção de Ingresso no Curso de Mestrado (biênio 2020-2021).  

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA BÁSICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO:  

O Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR  (PPGQM3)  é 

parte integrante do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), possui curso de Mestrado área de concentração em Química Medicinal e Modelagem 

Molecular. 

 

II – PERÍODO DE CADA CURSO: 

O período do curso é de 24 meses, de acordo com o Regimento do PPGQM3, sendo necessário 

para que o aluno esteja habilitado a defender a dissertação o cumprimento de créditos de 

disciplinas, de acordo com o Regimento do PPGQM3. O discente deve defender 

obrigatoriamente seu plano de trabalho em até 12 meses contados a partir da efetivação da sua 

matrícula no programa sendo esta uma condição obrigatória para a obtenção do seu título.  

 

III – NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS  

O número máximo de vagas é definido de acordo com a disponibilidade dos orientadores. Para 

este edital, serão ofertadas 14 vagas no total.  

http://www.portal.ufpa.br/


§ A matrícula do aluno no curso de Mestrado no PPGQM3 estará condicionada à manifestação 

formal do candidato, informando que poderá cursar o Mestrado mesmo sem o auxílio de bolsa 

de estudo.  

O número de vagas distribuídas por orientador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Docente 
Currículo Lattes 

No de vagas ofertadas para 
orientação por Docente  

AGNALDO DA SILVA CARNEIRO 

http://lattes.cnpq.br/8915348778787525  
02 

ANDERSON MANOEL HERCULANO 
OLIVEIRA DA SILVA 

http://lattes.cnpq.br/8407177208423247  

02 

BARBARELLA DE MATOS MACCHI 

http://lattes.cnpq.br/5330351659478942  
 

01 

CARLOS AUGUSTO LIMA BARROS 

http://lattes.cnpq.br/8902921733540173  
 

01 

CARLOS HENRIQUE TOMICH DE PAULA 
DA SILVA 

http://lattes.cnpq.br/6752825379349219  

01 

CLEYDSON BRENO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871  

03 

JOSÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO SILVA 

http://lattes.cnpq.br/0925631339396542  
 

01 

KAREN RENATA HERCULANO MATOS 
OLIVEIRA  

http://lattes.cnpq.br/3032008039259369  

02 

ROSIVALDO DOS SANTOS BORGES 

http://lattes.cnpq.br/4783661132100859  
01 

TOTAL DE VAGAS 14 

http://lattes.cnpq.br/8915348778787525
http://lattes.cnpq.br/8407177208423247
http://lattes.cnpq.br/5330351659478942
http://lattes.cnpq.br/8902921733540173
http://lattes.cnpq.br/6752825379349219
http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/0925631339396542
http://lattes.cnpq.br/3032008039259369
http://lattes.cnpq.br/4783661132100859


IV- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:  

1. Formulário de inscrição devidamente preenchido - (anexo 1) 

2. Cópia do Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta Reais). O Pagamento deverá ser efetuado através de boleto Bancário a ser 

impresso no site: http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/  

3. Documento de identidade (RG – cópia digital);  

4. CPF (cópia digital);  

5. Comprovante de quitação com o serviço eleitoral (cópia digital);  

6. Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (cópia digital);  

7. Histórico escolar do curso de graduação (cópia digital);  

8. Comprovante de residência (cópia digital);  

9. Certificado militar (somente para homens - cópia digital);  

10. Curriculum vitae preenchido na Plataforma Lattes do CNPq em formato completo (cópia 

digital). 

11. Uma fotografia 3x4 cm recente (cópia digital).   

§ A inscrição de aluno concluinte de curso de graduação poderá ser acatada condicionalmente, 

devendo o mesmo, caso aprovado, apresentar documento comprobatório de conclusão do 

curso de graduação no ato da matrícula no curso de mestrado PPGQM3/ICS/UFPA. A não 

apresentação dos documentos comprobatórios de conclusão de curso de graduação (Diploma 

ou ressalva de conclusão de curso de graduação mais o histórico escolar com o status 

concluído) implicará na perda da vaga.   

§ As cópias digitais dos documentos solicitados no presente edital deverão ser anexadas na 

plataforma digital SIGAA UFPA:  

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto  

 

§ Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida em total conformidade com 

os dispositivos deste edital não terão sua inscrição deferida.  

 

§ Candidatos economicamente hipossuficientes nos termos do Decreto Federal no 6.135, de 26 

de junho de 2007, e inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, 

terão até o dia 10 de fevereiro de 2020 para solicitação de isenção da taxa de inscrição. Na 

solicitação deve constar o Número de Identificação Social (NIS). O FORMULÁRIO PARA 

http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto


REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

(anexo 2) deve ser devidamente preenchido e assinado. 

 

V – ETAPAS DA SELEÇÃO; 

A seleção dos candidatos à vaga no curso de Mestrado do PPGQM3 será realizada nas 

seguintes etapas:  

1 – Prova escrita composta por questões analítico-descritivas sobre o conteúdo programático 

descrito no final do presente edital, de caráter eliminatório e classificatório, com nota mínima 

para aprovação igual a sete (7,0); 

§ A prova escrita avaliará as habilidades interpretativas, capacidade de expressão e domínio 

dos conteúdos indicados, além da competência para a interpretação de dados experimentais 

e geração de hipóteses. 

 

§ O uso de celulares e outros aparelhos de comunicação é terminantemente proibido durante 

a prova. 

 

2 – Análise curricular, de caráter classificatório, será realizada de forma a respeitar o número 

máximo de vagas ofertadas no presente Edital. A pontuação atribuída à análise curricular será 

de acordo com a tabela PIBIC disponível no site da PROPESP (www.propesp.ufpa.br). 

 

§ A nota final será apenas a nota da prova escrita, sendo a análise curricular apenas para 

critério de desempate, não será considerada na pontuação final. 

 

VI - CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO:  

A avaliação dos candidatos cujas inscrições forem homologadas será efetuada por uma 

Comissão Avaliadora com membros vinculados ao PPGQM3. A avaliação consistirá de:  

Primeira etapa: prova escrita; 

Segunda etapa: análise curricular.  

Todas as notas finais serão calculadas com duas casas decimais.  

Serão adotados os seguintes critérios de desempate:  

http://www.propesp.ufpa.br/


1 - Maior nota na fase um;  

2 - Numero de artigos publicados;  

3 - Indicador de rendimento Acadêmico do Curso de Graduação. 

 

4 – Critérios de eliminação  

Será eliminado da seleção qualquer candidato que:  

a) Tiver nota inferior à 7,0 (sete) pontos na primeira etapa;  

b) Usar de meio fraudulento durante a realização de qualquer uma das fases.  

Todas as notas serão arredondadas até a segunda casa decimal. 

 

VII – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DE 

RESULTADOS DE CADA PROVA 

a. Período de inscrição será de 28/01/2020 a 20/02/2020. As inscrições deverão ser realizadas 

na plataforma SIGA-A UFPA: https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf , 

e após deferimento das inscrições, pela mesma plataforma, a entrega dos documentos. 

b. Divulgação das inscrições homologadas: 21/02/2020.  

c. Prova: 06/03/2020. 

d. Divulgação do Resultado Prova Escrita: 12/03/2020 no site e na Secretaria do PPGQM3. 

e.  Local da Prova: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará.  

g. Horário da prova: 08:30 às 12:30h.  

 

VIII - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Secretaria: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Correa no 01, 

Instituto de Ciências da Saúde, Secretaria do Programa de Pós-Graduação Química Medicinal e 

Modelagem Molecular, CEP: 66075-110. Belém, Pará, Brasil. Tel/Fax: (91)3201-8292 

E-mail: ppgqm3@ufpa.br  

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf
mailto:ppgqm3@ufpa.br


Home page (site):  http://ppgqmmm.propesp.ufpa.br   

 
 

§ Qualquer recurso deve ser protocolado na secretaria do PPGQM3 pessoalmente, ou através 

de procurador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do resultado de cada fase 

da seleção e terá resposta em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a finalização 

do prazo para recurso. Os resultados de eventuais recursos serão enviados por e-mail aos 

interessados e poderão ser publicados na página do PPGQM3.  

§ O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar 

prejudicado e devidamente fundamentado, comprovando as alegações, juntando cópia de 

comprovantes. 

§ Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e recursos de recursos. 

§ Se o número de vagas ofertadas pelo professor do PPGQM3 for menor que o número de 

candidatos aprovados e com a Carta de Compromisso do mesmo, serão admitidos no Programa 

os candidatos melhores classificados até o número de vagas disponibilizado previamente pelo 

professor.  

§ Este Edital poderá disponibilizar, obedecendo à ordem de classificação e a ordem de espera 

do PPGQM3, Bolsas de Estudos de Mestrado (para as quais se exigirá dedicação exclusiva) 

quando disponíveis e quando o candidato se previamente no ato da inscrição como apto a 

receber bolsa segundo critérios e exigência a serem preenchidos pela CAPES, CNPq e 

Regimento do PPGQM3. 

§ É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos 

meios disponibilizados pelo PPGQM3, não podendo o candidato alegar desconhecimento de 

qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos especificados no presente Edital. 

§ As salas onde se realizará a prova escrita serão previamente divulgadas no site do PPGQM3 

(http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br). 

 

§ Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, munidos de Documento de Identidade 

original com fotografia, com o comprovante da ficha de inscrição e com o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição. A prova deverá ser respondida utilizando-se apenas caneta 

esferográfica preta transparente.  

 

§ O (a) candidato (a) que, no pedido de inscrição ao processo seletivo declarar-se Portador de 

Necessidades Educativas Especiais (PNEE), deverá informar o tipo de atendimento compatível 

com a sua necessidade para a realização da sua prova no formulário de inscrição (ANEXO I).  

 

§ Recurso referente à homologação de inscrição será no dia 27/02/2020. Será recebido na 

http://ppgqmmm.propesp.ufpa.br/
http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br/


Secretaria do PPGQM3 em horário comercial.  

 

§ Resultado de recurso de homologação de inscrição será divulgado dia 02/03/2020 no site do 

PPGQM3 (http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br). 

 

§ Prazo para recurso de resultado da prova escrita será no dia 14/03/2020. Será recebido na 

Secretaria do PPGQM3 em horário comercial. 

 

§ Resultado de recurso do resultado da prova escrita será divulgado dia 15/03/2019 no site do 

PPGQM3 (http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br). 

   

§ Prazo para recurso de resultado final será nos dias 16 e 17/03/2020. Será recebido na 

Secretaria do PPGQM3 em horário comercial.  

 

§ Resultado de recurso de resultado final será divulgado dia 19/03/2020 no site do PPGQM3 

(http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br). 

 

§ Casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora.  

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Manoel Herculano Oliveira da Silva 

Prof. Dr. Carlomagno Pacheco Bahia  

Prof. Dr. Agnaldo da Silva Carneiro   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br/
http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br/
http://www.ppgqmmm.propesp.ufpa.br/


IX - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA ESCRITA: 

 

1. Biologia molecular da Célula, 6a Edição (2017)  - Capítulo 15 – sinalização Celular.  
Autores: Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter 

Walter, John Wilson, Tim Hunt.  

 

2. Farmacologia básica e clínica, 13a Edição (2017) – Capítulo 1 – Princípios Básicos 
Autores: Katzung, Bertram G.; Trevor, Anthony J.  

 

3. Físico-químicos - Fundamentos, Volume 2 - 6ª edição (2017) – Capítulo 3 – 

Estrutura Atômica e Espectro Atômico/ Capítulo 4 – Estrutura Molecular. 

Autores: Peter Atkins e Julio de Paula.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

   Belém, 27 de janeiro de 2020 

 

 

 

Prof. Dr. ANDERSON MANOEL HERCULANO O. DA SILVA 

Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular  

Instituto de Ciências da Saúde  

Universidade Federal do Pará 



 ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR 

EDITAL 03/PPGQM3/2020 

 

 
 
 
NOME:__________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/______                   CPF:____________________________________  

RG:__________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________ DATA DE 

EXPEDIÇÃO:____/____/_____  

NATURALIDADE:____________________________ NACIONALIDADE:____________________________  

CURSO DE GRADUAÇÃO:_______________________________ ANO DE CONCLUSÃO:______________  

INSTITUIÇÃO ONDE CONCLUIU A GRADUAÇÃO:_________________________________________________ 

OCUPAÇÃO ATUAL:_______________________________________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO:________________________________________ TELEFONE:__________________  

ENDEREÇO ATUAL:___________________________________________________________________ 

BAIRRO:_______________________ CIDADE:_________________ ESTADO:______ CEP:______________ 

TELEFONE:___________________ TELEFONE P/ RECADOS:________________ NOME:_______________ 

E-MAIL:___________________________________________________________________________________ 

Venho requerer ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química Medicinal e 
Modelagem Molecular, minha inscrição ao exame de seleção para o curso de mestrado em 
Química Medicinal e Modelagem Molecular.  
Estou ciente de que minha aprovação no Exame de Seleção NÃO implica na concessão 
automática de bolsa. 

 
 

 
Belém, _______ de ______________de 20_____  

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

INSCRIÇÃO NO 



ANEXO II – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR 

EDITAL 03/PPGQM3/2020 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 

À Comissão organizadora da seleção regular para o curso de Mestrado do PPGQM3, nos 
termos do EDITAL 03/PPGQM3/2020, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

NOME DO CANDIDATO: 

NÚMERO DO NIS/PIS: 

DATA DE NASCIMENTO: 

IDENTIDADE:                                 ÓRGÃO EMISSOR:                        DATA DE EXPEDIÇÃO: 

CPF: 

NOME DA MÃE: 

NOME DO PAI: 

QUAL O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO(S) GOVERNO(S) QUE O 

CANDIDARO ESTÁ INSCRITO (ANEXAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO): 

ENDEREÇO:  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

*Não serão deferidos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Edital 

03/PPGQM3/2020 para candidatos que não comprovem sua condição de hipossuficiência 

financeiramente. 

 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição. O 

candidato requerente deverá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de 

hipossuficiente, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no Edital 

03/PPGQM3/2020. 

 



 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento da taxa de inscrição à 

Seleção Regular para o Curso de Mestrado 2020 PPGQM3 (EDITAL 03/PPGQM3/2020), que sou 

membro de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 

2007. 

 

Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s). 
 

Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no 

Edital 03/PPGQM3/2020, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO; 

 

Declaro estar ciente que a veracidade das informações e as documentações apresentadas são de 

minha responsabilidade, podendo a Comissão Avaliadora do Processo de Seleção para Curso de 

Mestrado do PPGQM3, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea ou qualquer 

outro tipo de irregularidade, proceder o cancelamento da inscrição e, automaticamente, a 

eliminação do Processo Seletivo Regular 2020, podendo adotar medidas legais contra minha 

pessoa, inclusive as de natureza criminal, aplicando o disposto do parágrafo único do art. 10 do 

Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

 

 

Belém, _______ de _______________de 2020. 

 

Assinatura do Candidato: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR 

 

EDITAL 03/PPGQM3/2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO (BIÊNIO 2020-2021) 

 

O Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA MEDICINAL E MODELAGEM MOLECULAR 

(PPGQM3) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 

I. Prorrogar até o dia 02/03/2020 (Segunda-feira), o prazo para a inscrição neste processo seletivo, 

portanto a homologação das inscrições, será dia 03/03/2020 (Terça-feira). 

II. Retificar o cronograma de seleção do referido edital, conforme o quadro abaixo: 

Divulgação do Edital 28/01/2020 

Período das inscrições 28/01/2020 a 02/03/2020 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição Até 27/02/2020 

Divulgação das inscrições homologadas 03/03/2020 

Recurso referente à homologação de inscrição 04/03/2020 

Resultado de recurso (homologação de inscrição) 05/03/2020 

Prova 06/03/2020 

Divulgação do Resultado Prova Escrita 12/03/2020 

Recurso do resultado da prova escrita 13/03/2020 

Resultado do recurso (resultado da prova escrita) 16/03/2020  

Resultado Final 17/03/2020 

Recurso de resultado final 18/03/2020 

Resultado de recurso de resultado final 19/03/2020 

 



 

 

Belém, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. ANDERSON MANOEL HERCULANO O. DA SILVA 

Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular 

Instituto de Ciências da Saúde 

Universidade Federal do Pará 
 

 

 

 

 

 

 


