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1. PREÂMBULO
1.1 A Comissão Plen a do Programa de Pós-Graduação em Ciênc ias Fa rmacê uti ca s da
Faculdade de Farmáci a da UFRJ , no uso de sua atr ibuiç ão f ixada no artigo 7° da
Regul amentação Geral da Pós -Gradua ção Stricto Sensu da Univer sidade Fe deral do Rio de
J aneiro ( Anexo à RESOLUÇÃO CEPG N° 1 de de zembro de 2006) e artigo 12°, inciso I,
da Regulamentação das Comissões de Pós -Graduaç ão e Pe squi sa St rict o Sensu e das
Comissões Deliber ati vas dos Programas de Pós -Graduação da Univers idade Fede ral do
Rio de J aneiro (Anexo à RESOLUÇÃO CEPG N° 2 de dezembr o de 2006), torna público
aos i nteres sados que estarão abertas as i nsc riçõe s no proces so se let ivo para o Curso de
Mestr ado em Ciências Farmacêuticas , nos segui nte s termos:
1.2 O edital f oi aprovado pela Co missão Ple na do Programa de Pós -Graduaç ão em
Ciênc ias Farm acêut icas da Faculdade de Farmá cia da UFRJ em 13 de novembro de 2019.
1.3 Inf ormações sobre o Progra ma podem ser obtidas na pági na e let rônic a
http:// www.ppgcf .f armacia.uf rj.br , por email: se cre tar iapgf f @pharma.uf rj.br ou na
Secret ari a Acadêmica de Pós-Graduação Str icto Sensu da Fac uldade d e Farmá cia , no
Centro de Ciê nci as da Saúde (CCS), Bloco K – 1° andar - s ala 11, Cidade Unive rsi tár ia –
Ilha do Fundão - Rio de J aneiro/ RJ .
2. DA INSCRIÇÃO NO P ROCESSO SELETIVO
2.1 Poderão se ins cr ever para o proces so sele ti vo de ingr esso no c urso de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Ciênc ias Fa rmac êut ica s /PPGCF da FF/UFRJ , para o
primeiro s emes tre leti vo de 2020 , os portadores de diploma, ce rtif ic ado ou decl ara ção de
concl usão de curso de gradu ação em Farm áci a o u áre as af ins.
2.2 As inscr ições deverão s er ef etuadas pes soalme nte pelo i nte res sado, ou por procurador
d evidamente cons tit uído, com documento conte ndo a f irma do (a) outorga nte r econhec ida
em car tório, nos dias út eis do perí odo d e 27 a 31/01/2020 das 10h00 às 15h00 na
Secret ari a Acadêmica de Pós -Graduação Str icto Sensu da Fac uldade d e Farmá cia , no
Centro de Ciênci as da Saú de (CCS), Bloco K – 1° andar - Sa la 11, Cidade Univer sit ári a –
Ilha do Fundão - Rio de J aneiro/RJ .
2.3 Para a i nscri ção no processo sel eti vo ser ão exigidos os se gui ntes docume ntos
(Original e Xerox ):
- Ficha de inscrição, que deve ser obtida no site do programa (http://www.ppgcf.farmacia.ufrj.br)
ou solicitada por email: secretariapgff@pharma.ufrj.br ou na Secretaria Acadêmica de Pós Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Farmácia;
- Diploma ou certif icado de conclusão de curso de Graduação reconhecido pelo Ministér io
da Educação. Par a os alunos que ai nda est ão cursa ndo o último período da Graduaç ão é
neces sár ia declaração original i nf ormando est a sit uaç ão e que est ará apto para col ar gr au
em data inf er ior ao período da matr ícula. Nes tes ca sos, no ato da matrí cul a , será exigido o
comprovante de conclusão do Curso de Graduaç ão;
- Uma f oto 3x4;
- Cartei ra de identidade, CPF, título de ele itor e ce rtif ic ado de reservist a;
- Comprovante de r esidênci a;
- Histórico es colar of icial ;
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- Curricul um Vitae document ado do candidato, devidament e cadas tr ado e impresso
util izando a Plat af orma Latt es ( http: //la tte s.cnpq.br ) em uma vi a; Os co mprovantes dos
itens do CV devem s er entregues em cópias a ute nt icada s ou simples ac ompanhadas dos
originais par a autenti cação na s ecr etaria ;
- Cart a de apres entação e recom enda ç ão do candidato e laborada pelo orie ntador
credenci ado no PPGCF ;
- Projeto de pesquisa, com até 05 páginas não incl ui ndo folha de rost o e ref erência s
bibliográf icas (f olha A4, TNR, f onte 12, espaçam ento 1,5 linha, ma r gens: 2,5 cm),
contendo resumo, int rodu ção, objetivo s, metodologia, cronogr ama r esumid o e ref erênci as
bibliográf icas, sobre o tema a s er estudado vinculado a uma das l inhas de pesquisa do
Programa de Pós -graduação, em uma via.
- Os candidatos que se enquadrem no perf il das ações af irmati va s da UFRJ como pretos,
pardos e índios, deverão apresentar autodecl ara ção no ato da ins cri ção, e os def icient e s
dever ão apresent ar laudo médico cit ando o tipo de def iciênci a, inc lui ndo o respectivo
CID. Para o candidato que concorr erá para a s va gas r ese rvadas a o s s ervidores (PQIUFRJ ), o candidato deverá ent regar junto com a documentaç ão d a insc riç ão, uma
declar ação de a nuênci a da Direção da Unidade onde está lotado.
2.4 No ato de inscri ção, o candidato rec eberá o comprovant e de insc riç ão que deve rá s er
apresent ado, junt amente com a cart e ira de ident idade, em todas as et apas do processo
sel eti vo sempre que requerido .
2.5 Serão homologadas pel a Comis são de Sel eção as ins cri ções dos candidatos que
apresent arem a documentação exigida dentro do prazo estabele cido p ara a inscr iç ão. A
não apresentação de qualquer dos itens acim a implicará em não aceitação da
inscri ção do candidato ao exame de sel eção.
3. DAS LINHAS DE PESQUISA E RESP ECTIVOS DOCENTES
O Programa de Pós -Graduação em Ci ênc ias Farma cê uti cas at ua lmente en volve dua s l inha s
de pesquisa pri ncipais, B iotecnologia F armacêutica e P lanejamento e Desenvol vimento
de F ármacos e Sistemas de liberação , e que constit uem a á re a de conce nt raç ão Fárma cos
e Medicamentos:
Docentes Orientadores :

Aless andra Mendonça Tel es de Souza
amtsouza pharma.uf rj.br

Elisabet e Perei ra dos Santos
bete pharma.uf rj.br

Carla Holandi no Quaresma
cholandino pharma. uf rj.br

Fla via Almada do Carmo
f acarmo pharma.uf rj.br

Carlos Rangel Rodrigues
rangel pharma. uf rj.br

Igor de Alme ida Rodrigues
igor pharma.uf rj.br

Cláudia Pinto Figuei redo
clauf ig gmail.com

Iva na Corre a Ramos Lea l
iva naf arma ya hoo.com.br

Danilo Ribeiro de Olivei ra
olivei radr pharma.uf rj.br

J ulia Hele na Rosa uro Clarke
juli acl ar ke pharma.uf rj.br

Eduardo Ricci J unior
ricci pharma.uf rj.br

Lucio Mendes Cabra l
lmcabral pharma. uf rj.br
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Mauri cio T. R. Lima
mauri cio pharma. uf rj.br

Renato Sampaio Carval ho
rsc arval ho pharma.uf rj.br

Mauro Sola Penna
maurosp pharma. uf rj.br

Robson da Costa
rbsncost a pharma.uf rj.br

Michelle Fr azão Muzitano
mf muzitano@gmai l.com

Rodrigo Octavio Mendonça Alves de
Souza
souza rod21 yahoo.com.br

Patricia Dias Fernandes
patf ern f armaco.uf rj.br
Patricia Zancan
pzancan pharma.uf rj.br
Plinio Cunha Sathler
plinio pharma. uf rj.br

Suzana Guima rãe s Leit ão
sgl eit ao pharma.uf rj.br
Valéri a Pere ira de Souza
val eri a pharma.uf rj.br
Yraima Moura Lopes Cord eiro
yra ima pharma.uf rj.br

4 . DAS VAGAS
Ser ão of erecidas 25 (vinte e cinco) vaga s, a ser em preenchidas de acordo com a ordem de
classif icação dos candidatos, cons iderando que:
4 .1. Serão desti nados 20% (vinte por cento) do total de vagas pre vis ta s ness e edita l (05
vagas ), prioritar iamente ao PQI-UFRJ (Programa de Qualif i caç ão Inst it ucio nal da UFRJ ).
4 .2 Serão desti nados 20% (vint e por cento) do total de va ga s (05 vagas ) e 20% (vinte por
cento) do total de bolsas de Mestr ado do programa previst as nes se edi t al, na f orma de
cotas, par a pes soas autodeclar adas negros (pre tos e pardos), indí ge nas e pes soas com
def iciência, em f ace da classif icação obtida, além da igualdade de condições com os/as
demais candidatos \as no que tange (a) ao conteúdo de provas; (b) à a vali aç ão e aos
crit érios de aprovação; ( c) ao horár io e ao local de aplic aç ão de provas, e (d) à not a
mínima exi gida para todos os \as dema is ca ndidatos\ as. Será ga rantida no mí nimo 01 (uma)
bolsa para alunos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoa s com def iciê nci a. Esta
proposta ser á aplicada sempre que o PPGCF dispuser de ao menos uma bolsa de mestr ado.
4 .2.1 Os candidatos que se enqu adr em no perf il das ações af irmati va s da UFRJ como
negros (pretos e pardos) e i ndígenas de ve rão apre se nta r a utodecl ara ção no ato d a
ins cri ção, e as pessoas com def iciência deve rão apre se nta r la udo médico citando o tipo de
def iciência, incl uindo o respecti v o CID.
4 .2.2 Somente ser ão consider adas pessoa s com def iciênc ia aquela s que se e nquadrar em
nas cat egori as cons tantes no art. 4 o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e
suas alt er ações, e na Súmul a 377 do Superior Tr ibunal de J usti ça – STJ .
5 . DO P ROCESSO SELETIVO
O processo selet ivo para ingresso no Mestrado em Ciê nci as Fa rmac êut i cas ocorr er á no
período de 10 a 14/02/2020 e constar á das se gui nt es et apas:
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5 .1 Prova escr ita de caráter dis sertat ivo (PE): dia 10 /02/2020 das 11h00 às 15h00 . Será
b aseada na análi se de um art igo ci entíf ico em ingl ês sobre cont eúdo rela cionado às
Ciências Farmacêuticas. Est a etapa é el iminatóri a, se ndo o candidato elimi nado do
processo sel eti vo caso não al cance gr a u ≥ a 5,0.
5 .2 Prova de prof iciênci a em lí ngua estr angei ra (l íngua ingle sa) no dia 1 1/02/2020 das
1 1h00 às 15h00. Constará de lei tur a e a nál is e i nte rpreta ti vas de texto e m inglês e sua
redação em português, sendo o candidato considerado apto ou não apto. Será permi tida a
consulta do dicionário inglês -i nglês e /ou inglês -portuguê s.
5 .3 Sessão pública, de carát er cl assif ic atório, com a Comiss ão de Sele ção, no dia
1 2/02/2020 das 09h00 às 17h00, segundo esc ala def inida pel a Coordenaç ão, onde
ocorrerão as etapa s :
5 .3.1 Apresentação de Projeto de Dis sert aç ão (PD) em f ormato Power Point ou progr ama
equivalente, em, no máximo, 15 minutos, se guido de arg uiç ão pela Comissão de Sel eçã o
(Prova Oral), s egundo ordem def inida e divulgada previame nte pel a Coordenaç ão.
5 .3.2. As dua s etapas poderão ocorrer no mesmo dia e/ou em ma is de hum (1) dia, e m
f unção do número de candidatos ins cri tos . Um cronogr ama das atividades ser á
apresent ado pela Comissão de Seleção.
5 .5. O Conteúdo Programáti co: O conteúdo programático da av ali ção da seleção de
Mestr ado incl ui a l eit ura, i nterpret a ção e disc uss ão de arti gos cie nt íf ic os escr itos na
língua inglesa publi cados em revis tas indexadas e Qual is A e B no CA da Fa rmác ia. Os
arti gos ci ent íf icos selecionados i ncl uem a s linha s de pesquis a principai s d o
PPGCF: Planejamento, Desenvolvimento d e Fárma cos e Si stem as d e Liber aç ão e
Biotecnologi a Farmacêut ica. Serão of ertados 4 (quatro) a rti gos para cad a ca ndidato na s
áreas de Fitoquímica/Produtos Naturai s, Biotecnologia Farma cê uti ca, Te cnologi a
Farm acêuti ca e Química Medi cinal. O candidato terá a ce sso aos 4 artigo s sel ecionados e
dever á es colher um arti go para reali z ar a prova esc rit a, que cons ist e na interpre taç ão dos
res ult ados apres entados no art igo ci ent íf ico e em r esponder quest ões e specíf ic as
relacionadas ao ar tigo. Al ém disso, o ca ndidato deve apr ese nt ar or alm ent e ( uti liz ando
recursos vis uai s, como power point) projeto de pesquisa dentro das li nha s de pesquisa do
PPGCF, contendo os tópicos indicados no presente Edital.
6 . DO RESULTADO E CL ASSIF ICAÇÃO F INAL
O grau f inal de cada candidato ser á a média f inal obtida segundo a f órmula:
Média Fi nal = PE + PD + CV + (PO*2)
5
PE – Nota da prova escri ta
PD – Nota do projeto de Dissertação
CV - Nota do currículo
PO - Nota da prova oral
6 .1.
6 .2.
6 .3.
6 .4.

Serão descl ass if icados os candid atos que o btiver em média f inal me nor que 7 ,0.
Os candidatos ser ão clas sif icados por ordem decresce nt e de média f ina l.
Em hipótese al guma haver á segunda cham ada .
O candidato que porvent ur a não comparec er a qualque r uma da s et apas est ar á
automati cament e elimi nado do concurso.
6 .5. A Banca Examinadora será composta pelos docentes do programa dentr e os listados
no item 3.
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DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7 .1 Os resul tados ser ão d ivulgados até o dia 13/02/2020 .
7 .2 A rel ação dos candidatos aprovados em ordem decr esc ente de cl as sif ica ção, se rá
af ixada na secret ari a de Pós -Graduação, acompanhada das re spect iva s médias f ina is.
8 . DA INTERP OSIÇÃO DE RECURSOS
8 .1. Os recursos soment e ser ão encaminhados para apre cia ção pela Comissão de Sele ção
em primeira i nst ância se f orem int erpostos no dia 17/02/2020 das 09 h00 às 1 6h00.
8 .2. O result ado da apreciação d os recur sos se rá divul gado até o no dia 18/02/2020. O não
acolhim ento do recurso perante a Comissão de Sel eção autoriz a, em prazo igual, após a
divul gação da solução adotada, de novo rec ur so para Comiss ão Deliber ati va do Program a
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêutic as.
9 . DA MATRÍCULA E BOLSAS
9 .1 Todos os candidatos aprovados d ever ão re ali zar obrigatori amente a matr íc ula e a
ins cri ção em disciplinas, no período 02 a 04/03/2020 das 10h00 às 16h00 , na Secre tar i a
Acadêmica de Pós -Graduação St ricto Sensu da Fac uldade de Farmá cia /UFR J , no Centro de
Ciências da Saúde (CCS), Bloco K – 1° anda r - s ala 11, Cidade Univer si tári a – Ilha do
Fundão - Rio de J aneiro/RJ .
9 .2. Aqueles que não colaram grau na gr aduaç ão no período de inscr iç ão no processo
sel eti vo , em caso de aprovação, dever ão comparec er pa ra inscr iç ão e m discipli nas e
ent regar a documentação de colação de gra u na gr adua ção no ato da mat r ícul a. Os c asos
omissos ser ão aval iados pela Coordenação do programa.
9 .3 A concessão de bolsas de pesquis a se guirá a di sponibilidade das m esm as e obedecer á
a ordem de clas sif icação em f unção da nota obtida pelo ca ndidato no proce sso de s ele ção.
Quando o PPG CF dispor de ao menos uma bolsa de Mest rad o, esta s erá de s tinada à al unos
negros (pretos e pardos), indígenas e pessoa s com def iciê nci a, conf orme pontuação
obtida.
1 0. DISP OSIÇÕES GERAIS
1 0.1 Ao inscr ever - se no processo s elet ivo, o candidato re conhec e e a c eita as normas
est abelecidas nest e edit al e no r egulamento do Programa de Pós -Gradua ção ao qua l se
ins creve.
1 0.2 Os casos omissos neste Edital se rã o r esolvidos pela Comissão Delibera tiva do
PPGCF da Faculdade de Farm áci a.

Profa. Dra. Claudia Pinto Figueiredo
Coordenadora do PPGCF
FF/U FRJ
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