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ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL CIPHARMA Nº04/2019 

SELEÇÃO DE MESTRADO 2020/2 

DIRECIONADAS PARA O CRONOGRAMA DO ANEXO II 

 

 

A coordenação do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas, em 

cumprimento ao disposto na Resolução CUNI N° 2337 que “Aprova a adoção do conjunto 

de ações e recomendações de prevenção da disseminação do Coronavírus no âmbito da 

comunidade da Ufop e dá providências”. resolve alterar o disposto nos seguintes itens do 

EDITAL CiPharma Nº04/2019 SELEÇÃO DE MESTRADO 2020/2 direcionadas 

exclusivamente para o cronograma do ANEXO II. 

 

 

Alterar os seguintes textos 

 

DE 

1.2.2 - Comprovante de conclusão do curso de graduação (diploma de graduação ou 

documento equivalente); ou ainda documento que comprove que o candidato está 

matriculado no último período do curso de graduação;  

 

PARA 

1.2.2 - Comprovante de conclusão do curso de graduação (diploma de graduação ou 

documento equivalente)  

 

 DE 

1.5 O candidato deverá entregar na secretaria do CiPharma/Campus Morro do Cruzeiro, 

conforme cronogramas dos ANEXOS I e II, cópia impressa de todos os documentos 

enviados por e-mail no período de inscrição e os listados a seguir: 
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PARA: 

1.5 O candidato deverá entregar na secretaria do CiPharma/Campus Morro do Cruzeiro, 

conforme cronograma do ANEXO I, cópia impressa de todos os documentos enviados por 

e-mail no período de inscrição e o candidato deverá enviar para o email do CiPharma 

(cipharma@ufop.edu.br), conforme cronograma do ANEXO II, cópia do currículo e cópia 

digitalizada de todos os comprovantes das informações contidas no currículo  no período 

de inscrição e os listados a seguir: 

 

 

DE 

 

3.1.4 A prova de Língua Inglesa, comum a todos os candidatos, terá valor de 50 (cinquenta) 

pontos e consistirá de leitura, análise interpretativa e tradução de textos técnico-científicos. 

Será permitido o uso de dicionário e obrigatório o uso de caneta esferográfica azul ou preta.  

 

3.1.5 A prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos que optarem por projetos 

das linhas 1 e 2 abrangerá conteúdo de Farmacologia, Bioquímica, Química Orgânica e 

Química Analítica, sendo permitido o uso de calculadora e obrigatório o uso de caneta 

esferográfica azul ou preta.  

 

3.1.6 A prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos que optarem por projetos 

da linha 3 abrangerá conteúdo de Farmacologia, Bioquímica, Parasitologia e Imunologia, 

sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica azul ou preta.  

 

3.1.7 A prova de Conhecimentos Específicos constará de trinta (30) questões de múltipla 

escolha (valor = 3,0 pontos cada), valor total = 90 (noventa) pontos. 

 

PARA 

 

3. SELEÇÃO 

 

3.1.4 A prova de Língua Inglesa, comum a todos os candidatos, terá valor de 30 (trinta) 

pontos e consistirá em leitura, análise interpretativa e tradução de textos técnico-científicos. 
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Será permitido o uso de dicionário e será realizada em sala virtual cujo link de acesso será 

enviado para o email do candidato em até 48 horas antes do início do processo seletivo.  

 

 3.1.5 A prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos que optarem por projetos 

das linhas 1 e 2 abrangerá conteúdo de Farmacologia, Bioquímica, Química Orgânica e 

Química Analítica, sendo permitido o uso de calculadora e será realizada em sala virtual 

cujo link de acesso será enviado para o email do candidato em até 48 horas antes do início 

do processo seletivo. 

 

 3.1.6 A prova de Conhecimentos Específicos para os candidatos que optarem por projetos 

da linha 3 abrangerá conteúdo de Farmacologia, Bioquímica, Parasitologia e Imunologia e 

será realizada em sala virtual cujo link de acesso será enviado para o email do candidato 

em até 48 horas antes do início do processo seletivo. 

 

 3.1.7 A prova de Conhecimentos Específicos constará de doze (12) questões de múltipla 

escolha (valor = 5,0 pontos cada), valor total = 60 (sessenta) pontos.  

 

DE 

 

3.1.10 A análise de currículo, contendo as devidas comprovações, terá caráter 

classificatório e valor de 50 (cinquenta) pontos. A análise consistirá da avaliação do 

desempenho acadêmico por meio de análise da trajetória acadêmico-científica do 

candidato, segundo barema apresentado no ANEXO III. A decodificação dos números de 

inscrição será realizada nesta etapa. 

 

PARA 

 

3.1.10 A análise de currículo, contendo as devidas comprovações, terá caráter 

classificatório e valor de 30 (trinta) pontos. A análise consistirá da avaliação do desempenho 

acadêmico por meio de análise da trajetória acadêmico-científica do candidato, segundo 

barema apresentado no ANEXO III. A decodificação dos números de inscrição será 

realizada nesta etapa. 

 

DE 

3.2 Local e Data  
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3.2.1 A prova escrita de Língua Inglesa (será realizada nas datas informadas nos 

cronogramas apresentados nos ANEXOS I e II deste edital, de 14 às 17 horas, em sala a 

ser determinada e divulgada na página do PPG CiPharma em até 48 horas antes do início 

do processo seletivo.  

 

3.2.2 As provas de Conhecimentos Específicos serão realizadas nas datas informadas nos 

cronogramas apresentados nos ANEXOS I e II deste edital, de 9 às 12 h (conteúdos de 

farmacologia e bioquímica) e de 14 às 17 h (conteúdos de química orgânica e química 

analítica para os candidatos que optarem pelas linhas 1 e 2 e de parasitologia e imunologia 

para os candidatos que optarem pela linha 3), em salas a serem determinadas e divulgadas 

na página do PPG CiPharma em até 48 horas antes do início do processo seletivo.  

 

3.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas com 30 minutos 

de antecedência, sendo obrigatória a apresentação do Documento de Identidade (original) 

e comprovante de inscrição impresso 

 

PARA 

3.2 Local e Data  

3.2.1 A prova de Língua Inglesa (será realizada na data informada no cronograma 

apresentado no ANEXO II deste edital, de 14 às 15:30 horas, em sala virtual cujo link de 

acesso será enviado ao candidato, por email, em até 48 horas antes do início do processo 

seletivo. A avaliação será gravada e o conteúdo das mídias permanecerá arquivado na 

secretaria pelo prazo de trinta dias. 

 

 3.2.2 As provas de Conhecimentos Específicos serão realizadas nas datas informadas no 

cronograma apresentado no ANEXO II deste edital, de 9 às 10:30 h (conteúdos de 

farmacologia e bioquímica) e de 14 às 15:30 h (conteúdos de química orgânica e química 

analítica para os candidatos que optarem pelas linhas 1 e 2 e de parasitologia e imunologia 

para os candidatos que optarem pela linha 3, em sala virtual cujo link de acesso será 

enviado para o email do candidato em até 48 horas antes do início do processo seletivo. A 

avaliação será gravada e o conteúdo das mídias permanecerá arquivado na secretaria pelo 

prazo de trinta dias. 

 

3.2.3 Os candidatos deverão acessar o link para o preenchimento da avaliação 10 

minutos antes do horário divulgado para o início da avaliação. Para realizar as avaliações 
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o candidato deverá estar em recinto fechado e exclusivo. A presença de outras pessoas no 

mesmo ambiente que o candidato, o acesso simultâneo de outra pessoa à prova além do 

candidato ou a interrupção da avaliação por terceiros desclassificará o candidato. Durante 

o seminário se ocorrer queda da conexão o candidato terá até 10 minutos para reingressar 

na sala virtual e dar continuidade a apresentação. Este procedimento poderá ocorrer no 

máximo duas vezes sem que o candidato seja desclassificado. 

 

DE 

7.3 No dia das provas, em hipótese alguma será admitida a entrada de candidato após o 

horário previsto. 

 

PARA 

7.3 No dia das provas, em hipótese alguma será admitida a entrada de candidato na sala 

virtual após o horário previsto. 

 

 

 

DE 

 

ANEXO II 
EDITAL CIPHARMA Nº 04/2019 
SELEÇÃO DE MESTRADO 2020 

ETAPA PRAZO 

Publicação do Edital no site 
www.cipharma.ufop.br 

18/11/ 2019 

Divulgação do número de vagas, linhas de 
pesquisa e orientadores do PPG CiPharma 
que apresentam disponibilidade de vagas. 

10/06/2020 

Inscrições via e-mail: cipharma@ufop.edu.br A partir de 9h do dia 
06/07/2020 até as 20h do dia 

07/07/2020 

Publicação da homologação das inscrições Até as 17h do dia 09/07/2020 

Interposição de recursos contra a 
homologação das inscrições na secretaria do 
PPG CiPharma no horário de 8:00 às 12h e de 
13:30 às 17 h 

Até as 17h do dia 13/07/2020 

Divulgação dos membros que constituirão a 
banca do processo seletivo e os locais de 
realização das provas. Cabe aos/às 
candidatos/as a alegação de impedimento ou 
suspeição dos membros da Comissão de 
Seleção dentro de 24 h. 

Até as 17h do dia 14/07/2020 

http://www.cipharma.ufop.br/
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Divulgação da análise dos recursos 
impetrados contra a homologação das 
inscrições 

Até as 17h do dia 15/07/2020 

Envio do comprovante de inscrição ao e-mail 
informado 

Até as 17h do dia 16/07/2020 

Entrega da documentação conforme item 1.5. 
na Secretaria do PPG CiPharma. 

9 às 12h do dia 20/07/2020 

Aplicação da prova de proficiência de Língua 
Inglesa 

14 às 17h do dia 20/07/2020 

Aplicação da prova de Conhecimentos 
Específicos (conteúdos de farmacologia e 
bioquímica) 

9 às 12 h do dia 21/07/2020 

Aplicação da prova de Conhecimentos 
Específicos (conteúdos de química orgânica e 
química analítica para os candidatos que 
optarem pelas linhas 1 e 2 e de parasitologia e 
imunologia para os candidatos que optarem 
pela linha 3) 

14 às 17h do dia 21/07/2020 

Análise de currículo 14 às 17h do dia 22/07/2020 

Publicação da chave de respostas das provas 
de Conhecimentos Específicos 

Até as 17h do 23/07/2020 

Resultado preliminar do Exame de Seleção 
2019. 

Até as 17h do 23/07/2020 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar do Exame de Seleção 2019 durante 
o horário de funcionamento da secretaria do 
PPG CiPharma. 

Até as 17h do 28/07/2020 

Publicação e homologação do resultado final 
do Exame de Seleção 2019 

Até as 17h do 31/07/2020 

Período de matrícula para os aprovados no 
Exame de Seleção. 

03 a 05/08/2020 

Previsão de início das aulas 11/08/2020 

 
 

PARA 

 

ANEXO II 
EDITAL CIPHARMA Nº 04/2019 
SELEÇÃO DE MESTRADO 2020 

ETAPA PRAZO 

Publicação do Edital no site 
www.cipharma.ufop.br 

18/11/ 2019 

Divulgação do número de vagas, linhas de 
pesquisa e orientadores do PPG CiPharma 
que apresentam disponibilidade de vagas. 

10/06/2020 

Inscrições via e-mail: cipharma@ufop.edu.br A partir de 9h do dia 
06/07/2020 até as 20h do dia 

07/07/2020 

Publicação da homologação das inscrições Até as 17h do dia 09/07/2020 

Interposição de recursos contra a 
homologação das inscrições por email 

Até as 17h do dia 13/07/2020 

http://www.cipharma.ufop.br/
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contendo assunto: recursos contra a 
homologação das inscrições mestrado 
2020/2 

Divulgação dos membros que constituirão a 
banca do processo seletivo e os locais de 
realização das provas. Cabe aos/às 
candidatos/as a alegação de impedimento ou 
suspeição dos membros da Comissão de 
Seleção dentro de 24 h. 

Até as 17h do dia 14/07/2020 

Divulgação da análise dos recursos 
impetrados contra a homologação das 
inscrições 

Até as 17h do dia 15/07/2020 

Envio do comprovante de inscrição ao e-mail 
informado 

Até as 17h do dia 16/07/2020 

Envio da documentação conforme item 1.5.  9 às 12h do dia 20/07/2020 

Aplicação da prova de proficiência de Língua 
Inglesa 

14 às 17h do dia 20/07/2020 

Aplicação da prova de Conhecimentos 
Específicos (conteúdos de farmacologia e 
bioquímica) 

9 às 12 h do dia 21/07/2020 

Aplicação da prova de Conhecimentos 
Específicos (conteúdos de química orgânica e 
química analítica para os candidatos que 
optarem pelas linhas 1 e 2 e de parasitologia e 
imunologia para os candidatos que optarem 
pela linha 3) 

14 às 17h do dia 21/07/2020 

Análise de currículo 14 às 17h do dia 22/07/2020 

Publicação da chave de respostas das provas 
de Conhecimentos Específicos 

Até as 17h do 23/07/2020 

Resultado preliminar do Exame de Seleção 
2019. 

Até as 17h do 23/07/2020 

Interposição de recursos contra o 
resultado preliminar do Exame de Seleção 
2019 por email com o assunto: 
Interposição de recursos contra o 
resultado preliminar do Exame de Seleção 
2019 

Até as 17h do 28/07/2020 

Publicação e homologação do resultado final 
do Exame de Seleção 2019 

Até as 17h do 31/07/2020 

Período de matrícula para os aprovados no 
Exame de Seleção. 

03 a 05/08/2020 

Previsão de início das aulas 11/08/2020 

 
 

 

DE 

 

ANEXO III 
BAREMA PARA A PONTUAÇÃO DA ETAPA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO DA 

SELEÇÃO 
DE MESTRADO DO CIPHARMA 2020 
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EDITAL CIPHARMA Nº 04/2019 
 

 
 
1 - Serão avaliados individualmente e de forma objetiva o currículo Lattes, devidamente 
comprovado, de cada um dos candidatos. Ao final a maior nota obtida será considerada 
como 100% (obtendo 50 pontos) e as demais serão proporcionais a esta.  
 

 

 

PARA 

  

 

ANEXO III 
BAREMA PARA A PONTUAÇÃO DA ETAPA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO DA 

SELEÇÃO 
DE MESTRADO DO CIPHARMA 2020 

EDITAL CIPHARMA Nº 04/2019 
 

 
 
1 - Serão avaliados individualmente e de forma objetiva o currículo Lattes, devidamente 
comprovado, de cada um dos candidatos. Ao final a maior nota obtida será considerada 
como 100% (obtendo 30 pontos) e as demais serão proporcionais a esta.  
 
 

 

Ouro Preto, 04 de junho de 2020 

   

 

Profa. Dra. Jacqueline de Souza  

Coordenadora - Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

 

 

Profa. Dra. Dênia Antunes Saúde Guimarães  

Vice- Coordenadora - Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

 

 

Escola de Farmácia 

Universidade Federal de Ouro Preto 


