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Edital nº 05/2018 do Processo Seletivo para o curso de Doutorado - 2º/2018 (PPGQ/UFSCar)    

Arquivos postados de forma errada não serão aceitos e não poderão ser apresentados posteriormente. 

Anexar os itens, no formulário de inscrição, nomeados conforme a categoria. Exemplo: item 1. nomear o arquivo como RG, 
item 2. nomear o arquivo como Diploma de Graduação, item 3. nomear o arquivo como Carta de Aceite Anexo I, 4. nomear o 
arquivo como Reprovações Anexo II, 5. nomear o arquivo como Ementas Mestrado, 6. Comprovantes do Curriculum: item 6.1. 
nomear o arquivo como Histórico Graduação, item 6.2. nomear o arquivo como Histórico Mestrado, item 6.3. nomear o 
arquivo como Artigo publicado, item 6.4. nomear arquivo como Defesa Mestrado, item 6.5. nomear arquivo como 
Apresentação de Trabalho.                                                                   
 

IV- DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
§ 1º - O processo seletivo será conduzido pela Comissão de Seleção a ser constituída por membros designados, entre os 

docentes do Departamento de Química ou credenciados junto ao PPGQ/UFSCar. 
 

§ 2º - Em função das informações colhidas nas fichas de inscrição dos candidatos, a CPG, após diligenciar para esclarecimento do 

que se fizer necessário, deliberará sobre a substituição ou manutenção de membros das Comissões de Seleção, divulgando sua 

decisão na página de internet do programa de pós-graduação. 
 
V - DAS IMPUGNAÇÕES EM FACE DE MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
§ 1º - A partir da data de divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos, aqueles cujos nomes constem da lista terão 

prazo de 02 dias úteis para apresentar impugnação em face da participação na Comissão de Seleção de quaisquer de seus 

membros. 
 

§ 2º - Sob pena de indeferimento sumário da impugnação, o candidato apontará expressamente em face de quem a mesma é 

dirigida e bem assim as razões que a fundamentam, em especial apontando, conforme o caso, a existência, entre membro da 

Comissão de Seleção e candidato que participa do processo seletivo. 
 

§ 3º  - Não apresentada impugnação no prazo assinalado, o candidato perderá o direito de fazê-lo. 
 

§ 4º  - As impugnações serão julgadas pela CPG. Em caso de acolhimento de quaisquer delas, a CPG adotará as medidas 

necessárias à substituição do(s) membro(s) da Comissão de Seleção considerado(s) impedido(s) ou suspeito(s), e bem assim 

divulgará o resultado do julgamento e a composição da Comissão de Seleção na página de internet do programa de pós-

graduação. 
 

VI - DA REALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 
Artigo 4º - O processo seletivo compreenderá na realização de uma Prova de Química Geral. A nota obtida na prova de química 

geral é classificatória e será utilizada para compor a nota final para a atribuição de bolsa de cota do programa. Para pleitear 

bolsa do Programa a nota mínima é 5,0 (cinco). Candidatos que receberem bolsas de outras fontes também deverão realizar 

esta prova. 
 

O resultado da prova é apenas classificatório para bolsas. Porém, todos os candidatos devem realizá-la, sendo eliminado o 

candidato que não comparecer no dia da Prova de Química Geral. 
 

Finalizada a correção da prova escrita de Química Geral divulgam-se as notas e haverá prazo de 10 dias corridos para que os 

candidatos peçam revisão da avaliação. Analisados os recursos, a Comissão deliberará e publicará na página de internet do 

programa de pós-graduação o resultado do julgamento. 
 

Nota: Aos candidatos que realizarem a Prova de Química Geral, a comissão fará uma análise dos créditos dos seus cursos 

anteriores conforme previsto no Artigo 31 do Regimento Interno do PPGQ. Essa avaliação ficará disponivel para consulta na 

secretaria, após a divulgação do processo seletivo. 
 

A prova de Química Geral abordará os tópicos abaixo: 
- Ligação química. 
- Geometria molecular e teorias de ligação. 
- Cinética Química. 
- Equilíbrio quimico e suas aplicações. 
- Termodinâmica química. 
- Química dos compostos de coordenação. 
- Química orgânica. 
 


