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CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
TURMA 2014
1. PREÂMBULO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
(PPGCF) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) torna público o
presente Edital que estabelece as normas referentes ao Processo Seletivo para
o

preenchimento

das

vagas

do

Mestrado

Acadêmico

em

Ciências

Farmacêuticas, turma 2014.

2. VAGAS E DO PÚBLICO ALVO
2.1. Número de vagas: 15 (Quinze) vagas.
2.2. O Programa não se obriga a preencher todas as vagas ofertadas.
2.3. O público alvo do Processo Seletivo objeto deste Edital são os portadores
de diploma, certificado, declaração de conclusão de curso de graduação ou de
provável concluinte em Farmácia ou de áreas afins em instituições
reconhecidas pelo MEC.
2.4. Os candidatos deverão ter concluído o curso de graduação até a data da
matrícula.

3. CALENDÁRIO
Etapa

Período

Inscrições on-line

30 de outubro a 14 de novembro

Homologação das inscrições

19 de novembro

Prova

de

Específicos

Conhecimentos

21 de novembro

Divulgação das notas da prova 22 de novembro

1

de conhecimento específico
Defesa do Projeto de Pesquisa

25 e 26 de novembro

Interposição de recurso à prova
de Conhecimento Específico e à 27 e 28 de novembro
defesa do Projeto de Pesquisa
Prova de Língua Inglesa
Divulgação

do

Resultado

03 de dezembro
do

processo de seleção
Interposição de recurso
Divulgação do Resultado Final
do Processo Seletivo

10 de dezembro
11 e 12 de dezembro
13 de dezembro

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Período e horário: 30 de outubro a 14 de novembro de 2013, através do
Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação na página eletrônica
https://edna.uepb.edu.br/scapg/index.php/inscricoes.
4.2. Para efetivação da inscrição, o interessado encaminhar via postal os
seguintes documentos:
a) Carta de aceite de um dos orientadores que compõem o corpo docente
do PPGCF (Anexo 01)
b) Cópia autenticada de um documento oficial com foto ou Passaporte
(para os candidatos estrangeiros).
c) Diploma, certificado, declaração de conclusão de curso de graduação
ou de provável concluinte.
d) 01 (uma) fotografia colorida atual, tamanho 3x4.
e) Currículo Completo preenchido na plataforma Lattes-CNPq (disponível
em http://lattes.cnpq.br) com documentos comprobatórios SEGUINDO
ESTRITAMENTE A ORDEM DO CURRÍCULO, encadernado e com
páginas numeradas e rubricadas.
f) 3 (três) cópias impressas do Projeto de Pesquisa com no MÁXIMO 15
(quinze) páginas (incluindo Referências), seguindo as normas vigentes da
ABNT e contendo os seguintes tópicos: I) Identificação, título e indicação
da Linha de Pesquisa à qual pretende vincular-se; II) Introdução; III)
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Justificativa; IV) Objetivos; V) Materiais e métodos VI) Cronograma de
execução e VII) Referências.
g) Planilha de pontuação devidamente preenchida (Anexo 02).
4.3. Os documentos exigidos no item 4.2 deverão ser encaminhados por via
postal, através do serviço de entrega rápida (SEDEX) e com aviso de
recebimento (AR) com postagem até 14 de novembro de 2013, para o
endereço: Complexo Integrado de Pesquisa TRÊS MARIAS, Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Rua Juvêncio
Arruda, S/N, Bairro Universitário, CEP 58429-600, Campina Grande-PB,
telefone (83) 3315-3300 ramal 3526, e-mail ppgcf@uepb.edu.br.
4.4. O candidato, ao entregar a documentação requerida, se responsabiliza
pela veracidade de todas as informações prestadas.
4.5. No dia 19 de novembro de 2013 será publicada a homologação das
inscrições, no quadro de avisos da Secretaria do PPGCF, nas páginas
eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/) e
do PPGCF (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf).

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. O Processo de Seleção constará de 04 (quatro) etapas conforme tabela
abaixo:
ETAPA

NATUREZA

Prova de conhecimento específico

Eliminatória e classificatória

Defesa do projeto de pesquisa

Eliminatória e classificatória

Análise do currículo (exame de títulos) Classificatória
Prova de língua inglesa

Classificatória

5.3. Prova de Conhecimentos Específicos
5.3.1. A Prova de Conhecimentos Específicos será baseada nos assuntos
definidos e na bibliografia recomendada (Anexo 03), consistindo em questões
discursivas, destinadas a avaliar o conhecimento e a capacidade de reflexão
dos candidatos. Será realizada no dia 21 de novembro de 2013, das 14h00 às
18h00, devendo o candidato comparecer ao local de prova com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos. O local da realização da prova será indicado
previamente no quadro de avisos da Secretaria do PPGCF, nas páginas
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eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/) e
do PPGCF (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf).
5.3.2. O candidato deverá portar comprovante de inscrição, documento oficial
com foto e caneta azul ou preta. Não será permitida consulta a qualquer tipo de
material durante a prova, sob pena de o candidato ser desclassificado. O
candidato que, por qualquer motivo, não comparecer na data e horário
previstos para a realização da Prova será desclassificado.
5.3.3. Na avaliação da Prova de Conhecimentos, a Banca Examinadora
observará os seguintes critérios:
a) Adequação das respostas às perguntas formuladas;
b) Compreensão e interpretação de texto;
c) Capacidade de contextualização teórica e metodológica de temáticas
baseadas nas bibliografias indicadas;
d) Capacidade de expressão escrita, incluindo ordenamento lógico dos
argumentos, precisão conceitual, clareza, fluência e adequação à norma
culta do português escrito.
5.3.4. Esta etapa constará de prova escrita de caráter eliminatório. Cada
prova receberá uma nota, variando de 0 (zero) a 10,0 (dez). Será aprovado na
Prova de Conhecimentos Específicos o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 7,0 (sete).

5.4. Defesa do Projeto de Pesquisa;
5.4.1. Serão submetidos à defesa, exclusivamente, os projetos de pesquisa dos
candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos. O candidato
deverá portar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e cópia do
Projeto de Pesquisa entregue ou postado no ato da inscrição. A Defesa do
Projeto de Pesquisa será realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2013. O
candidato terá, no máximo, 10 (dez) minutos para apresentação oral do seu
Projeto de Pesquisa, dispondo a comissão de seleção de igual tempo para
realizar suas arguições. Não será permitido, durante a Defesa do Projeto de
Pesquisa, o uso de retroprojetor, data-show ou outro recurso congênere, sob
pena de o candidato ser desclassificado. O candidato que, por qualquer motivo,
não comparecer na data e horário previstos para a Defesa do Projeto de
Pesquisa será desclassificado. Os candidatos devem se informar do horário de
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sua defesa na coordenação do programa. Os horários de defesa serão
divulgados no quadro de avisos da Secretaria do PPGCF.
5.4.2. A Defesa do Projeto de Pesquisa será gravada através de equipamento
de áudio e/ou de vídeo e realizada publicamente, com a ressalva da proibição
de ser assistida pelos candidatos concorrentes ou seus procuradores
devidamente constituídos. A banca de avaliação atribuirá à Defesa do Projeto
de Pesquisa uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez), para efeito de classificação dos
candidatos, a partir dos seguintes critérios de julgamento, cada qual valendo
até 2,5 (dois vírgula cinco) pontos:
a) Relevância do problema/objeto de estudo e delimitação dos objetivos.
b) Pertinência e consistência do referencial teórico-conceitual e dos
procedimentos metodológicos.
c) Relação do Projeto com a Área de Concentração e com a Linha de
Pesquisa do PPGCF à qual concorre.
d) Clareza, coerência, utilização de linguagem científica e cumprimento do
tempo durante a apresentação oral do Projeto de Pesquisa.
5.4.3. Será aprovado na Defesa do Projeto de Pesquisa o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
5.4.4. O local da realização da Defesa do Projeto de Pesquisa será indicado
previamente no quadro de avisos da Secretaria do PPGCF, nas páginas
eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/) e
do PPGCF (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf). O candidato que, por
qualquer motivo, não comparecer na data e horário previstos para a Defesa do
Projeto de Pesquisa será desclassificado.

5.5. Análise do Currículo.
5.2.4.1. O exame e a pontuação do Currículo levarão em consideração,
estritamente, os títulos, a produção intelectual nos últimos 05 (cinco) anos e os
documentos comprobatórios entregues ou postados no ato da inscrição.
5.2.4.2. A Comissão de Seleção atribuirá pontos ao Currículo dos candidatos
de acordo com o que estabelece a Planilha de Pontuação (Anexo 02).
5.2.4.3. A nota dos candidatos, para efeito de classificação dos concorrentes,
será calculada de acordo com os seguintes procedimentos:
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a) sequenciam-se os candidatos na ordem decrescente do total de pontos
obtidos na Análise do Currículo.
b) Atribui-se nota 10 (dez) ao candidato com maior pontuação.
c) Estabelece-se proporcionalmente nota a cada candidato, com base
nesse índice, que será considerada até a segunda casa decimal
arredondada.

5.2. Prova de Língua Inglesa;
5.2.1. A Prova de Língua Inglesa será escrita e consistirá em exame da
capacidade de compreensão de texto em inglês, sendo permitido durante a
realização da prova a consulta de dicionário impresso, porém é vedada a troca,
bem como o empréstimo dos dicionários entre os candidatos.
5.2.2 O candidato deverá usar caneta esferográfica azul ou preta.
5.2.3 Os telefones celulares dos candidatos deverão permanecer desligados e
guardados durante todo o período de realização da prova.
5.2.4 Não será permitida qualquer comunicação entre os candidatos durante a
realização da prova.
5.2.5 É proibido qualquer questionamento sobre o nível e/ou tema (assunto) da
prova durante seu período de realização.
5.2.6 Todas as folhas usadas como rascunhos, embora não sejam corrigidas,
deverão ser entregues aos fiscais da comissão.
5.2.7 O candidato deverá portar comprovante de inscrição, documento oficial
com foto e caneta azul ou preta. O candidato que, por qualquer motivo, não
comparecer na data e horário previstos para a realização da prova será
desclassificado.
5.2.8. A prova receberá nota, variando de 0 (zero) a 10,0 (dez), em que o
resultado incidirá na classificação do candidato. Será realizada no dia 03 de
dezembro de 2013, sob a responsabilidade do Departamento de Letras da
UEPB.
5.2.9 Fica determinado o Centro de Integração Acadêmica (CIA) como local
para realização da prova de língua inglesa.
5.2.10 A sala de aula e o horário da realização da prova serão indicados
previamente no quadro de avisos da Secretaria do PPGCF, nas páginas
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eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/) e
do PPGCF (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf).
5.2.11 A prova de língua inglesa terá a duração de três (03) horas.
5.2.12 A escolha dos textos, bem como a elaboração, aplicação e correção das
provas é de responsabilidade exclusiva da comissão de proficiência.
5.2.13 Não haverá revisão da prova
5.2.14 O candidato que for reprovado no exame de proficiência para o qual
estava inscrito, só pode se inscrever novamente após seis meses da data da
reprovação.

6. DA CLASSIFICAÇÃO, RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção atribuirá aos candidatos uma Nota Final
Classificatória (NFC), equivalente ao cálculo das notas obtidas nas etapas
constantes do Processo de Seleção, de acordo com a seguinte fórmula:

NFC = CEx4,0 + LIx2,0 + PPx2,0 + ACx2,0
10
Lê-se: CE – nota obtida na prova de conhecimentos específicos;
LI – nota obtida na prova de língua inglesa
PP – nota atribuída à defesa do projeto de pesquisa
AC – nota atribuída à análise de currículo

6.2. Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
a) Maior nota na análise do currículo.
b) Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos.
c) Maior nota na defesa do projeto de pesquisa.
d) Maior Idade.
6.3. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de NFC.
6.4. No dia 10 de dezembro de 2013 será publicado o Resultado do Processo
de Seleção no quadro de avisos da Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas e nas páginas eletrônicas da UEPB
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(http://www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/)

e

do

PPGCF

(http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf).
6.5. O recurso ao Resultado do Processo de Seleção deverá ser interposto
pelo interessado ou seu procurador devidamente constituído, no período de 11
e 12 de dezembro de 2013, junto ao Setor de Protocolo, Térreo do Prédio das
Pró-Reitorias, UEPB, Campus I, Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário,
Campina Grande-PB, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00,
devendo ser encaminhado à Comissão de Seleção do processo objeto deste
Edital.
6.6. No dia 13 de dezembro de 2013, será homologado e divulgado o
resultado final do Processo Seletivo.

7. DAS MATRÍCULAS
7.1 Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção deverão
comparecer a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas no Complexo Integrado de Pesquisa TRÊS MARIAS, Rua
Juvêncio Arruda, S/N, Bairro Universitário, CEP 58429-600, Campina GrandePB, telefone (83) 3315-3300 ramal 3526, e-mail ppgcf@uepb.edu.br, no
período de 10 a 14 de março de 2014, no horário das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, para efetuarem sua matrícula. O candidato que não
comparecer perderá a vaga.
No ato da matrícula o candidato deverá levar os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada de um documento oficial com foto e CPF.
b) Título de eleitor (com comprovante de votação da última eleição).
c) Certificado de quitação militar (para candidatos do sexo masculino).
d) Cópia do Passaporte (para candidatos estrangeiros).
e) Diploma ou certificado de conclusão de curso (autenticado).
f) 1 (uma) foto 3x4.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas, linhas de pesquisa, estrutura curricular, corpo docente, entre
outras, encontram-se disponíveis para consulta na página eletrônica http://posgraduacao.uepb.edu.br/ppgcf.
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8.2. A inscrição no Processo Seletivo objeto do presente Edital e a matrícula
dos candidatos classificados serão gratuitas.
8.3. Será desclassificado e excluído do Processo Seletivo objeto deste Edital o
candidato que prestar informações ou apresentar documentos falsos em
qualquer etapa da seleção.
8.4. Caso ocorra desistência de candidato classificado, outro candidato
aprovado no Processo Seletivo objeto deste Edital, de acordo estritamente com
a ordem de classificação e decisão do colegiado, poderá ser chamado a ocupar
a vaga remanescente.
8.5. O PPGCF não garante a disponibilidade de Bolsa de Estudo aos
candidatos classificados no Processo Seletivo objeto do presente Edital.
8.6. O candidato aprovado neste Processo Seletivo, mas que não foi
selecionado pelos orientadores indicados por ele na ficha de inscrição, poderá
escolher outro orientador listado no Anexo 01, de comum acordo com este,
desde que o mesmo tenha vaga disponível.
8.7 Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos pessoalmente ou por
telefone (83 3315-3300 ramal 3526) na Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00, ou através do e-mail ppgcf@uepb.edu.br.
8.8. Os candidatos deverão ficar atentos à eventual publicação de aditivos e
comunicados complementares ao presente Edital, no quadro de avisos da
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e
nas páginas eletrônicas da UEPB ((http://www.uepb.edu.br/programas-de-posgraduacao/) e do PPGCF (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgcf).
8.9. A publicação, no quadro de avisos da Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas e nas páginas eletrônicas da UEPB e
do PPGCF, dos resultados do Processo Seletivo e eventuais aditivos e
comunicados complementares poderão ocorrer até as 23h59 da data
estabelecida para expirar cada etapa constante no presente Edital.
8.10 Os casos omissos no presente Edital, assim como em seus eventuais
aditivos e comunicados complementares, serão resolvidos pela Comissão de
Seleção do Processo Seletivo e pelo Colegiado do PPGCF. Caso necessário,
serão ouvidas a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a Procuradoria
Geral da UEPB.
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Campina Grande-PB, 30 de outubro de 2013.

Prof. Dr. BOLÍVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO
Coordenador do PPGCF
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL/UEPB/CCBS/PPGCF/01/2013
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
TURMA 2014
ANEXO 01
CORPO DOCENTE DO PPGCF POR LINHA DE PESQUISA
Linha de Pesquisa

Desenvolvimento
e Controle da
Qualidade de
Produtos
Farmacêuticos

Obtenção e
Avaliação da
Atividade
Biológica de
Produtos Naturais
e Sintéticos de
Interesse
Farmacêutico

Professor

IES

Ana Cláudia Dantas de Medeiros

UEPB

Bolívar Ponciano Goulart de Lima Damasceno

UEPB

Elquio Eleamen Oliveira

UEPB

Fábio Santos de Souza

UFPB

José Alexsandro da Silva

UEPB

Karina Lidianne Alcântara Saraiva

UEPB

Toshiyuki Nagashima Junior

UFCG

Edja Maria Melo de Brito Costa

UEPB

Emídio Vasconcelos Leitão da Cunha

UEPB

Flávia Carolina Alonso Buriti

UEPB

Francisco Jaime Bezerra Mendonça Junior

UEPB

Harley da Silva Alves

UEPB

Jozinete Vieira Pereira

UEPB

Mônica Oliveira da Silva Simões

UEPB
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL/UEPB/CCBS/PPGCF/01/2013
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
TURMA 2014
ANEXO 03 - PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO
Nº
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2,3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Item
FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso concluído)
Curso de mestrado em área afim
Curso de mestrado em outra área do conhecimento
Curso de especialização na área de Ciências Farmacêuticas
Curso de especialização em área afim
Curso de especialização em outra área do conhecimento
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA ACADÊMICO-INSTITUCIONAL
Participação em programa de iniciação científica (por ano de
atividade)
Participação em programa de extensão (por ano de atividade)
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
Participação em programa de monitoria (por semestre de
atividade)
ATUAÇÃO PROFISSIONAL (máximo de cinco anos por item)
Atividade docente em IES na área de Ciências Farmacêuticas
(por semestre de atividade)
Atividade profissional na área de Ciências Farmacêuticas (por
ano de atividade)
Atividade profissional na área afim de Ciências Farmacêuticas
(por ano de atividade)
Estágio profissional na área de Ciências Farmacêuticas (por
semestre de atividade)
PRODUÇÃO INTELECTUAL (nos últimos cinco anos)
Livro técnico-científico publicado em editora com conselho
editorial na área de Ciências Farmacêuticas ou afim
Capítulo de livro técnico-científico publicado em editora com
conselho editorial na área de Ciências Farmacêuticas ou afim
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis A1
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis A2
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis B1
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis B2
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis B3
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis B4
Artigo publicado ou aceito em periódico com Qualis B5
Trabalho completo publicado em anais de evento científico
internacional
Trabalho completo publicado em anais de evento científico
nacional e regional
Certificado de apresentação de trabalho em evento científico
internacional
Certificado de apresentação de trabalho em evento científico
nacional e regional
TOTAL

Pontuação
por Item

Quantidade

Pontuação
Obtida

10,0
8,0
7,0
6,0
5,0
2,5
2,5
2,5
1,5

3,5
2,0
1,0
1,0

5,0
2,5
10,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,5
1,0
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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL/UEPB/CCBS/PPGCF/01/2013
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
TURMA 2014
ANEXO 03
ASSUNTOS E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assuntos:
1. Sistemas Dispersos
2. Novas Formas Farmacêuticas
3. Biofarmácia
4. Receptores farmacológicos
5. Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs)
6. Características gerais, classes, extração, isolamento, purificação e
identificação de metabólitos secundários.
7. Resíduos e subprodutos da indústria de alimentos de interesse
farmacêutico
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