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EDITAL ESPECÍFICO - MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 
(CÓDIGO 973)  

Edital Geral 028/2021 – ingresso no 1º semestre de 2022 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. É responsabilidade do(a) candidato(a) o conhecimento das normas dispostas neste edital e no edital 
geral. 

1.2. O(A) candidato(a) concorda em ter sua imagem gravada quando estiver presente nas salas do 
Google Meet, sendo que o acesso às imagens se dará apenas aos membros da Comissão de Seleção. 

1.3. É de responsabilidade do(a) candidato(a) providenciar o seu acesso remoto para participar das 
etapas de seleção que serão realizadas via web. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por 
problemas de conexão por parte do(a) candidato(a). 

2. DAS VAGAS E PÚBLICO ALVO 

2.1.1. Área de Concentração e vagas: Ciência e Tecnologia de Alimentos: 15 vagas 
2.1.2. Linhas de Pesquisa: Alimentos e Saúde, Ciência e Tecnologia de Carnes e Derivados, Ciência e 
Tecnologia de Leite e Derivados, Processamento e Análise de Vinhos e Outras Bebidas Alcoólicas, 
Qualidade de Alimentos 

2.2. Candidatos: portadores de diploma em Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 
Farmácia, Química, Química Industrial, Nutrição, Medicina Veterinária, Zootecnia, Curso Superior em 
Tecnologia de Alimentos ou profissionais, oriundos(as) de cursos de graduação, que por atribuição de 
suas profissões possam trabalhar com Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 

3. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE IDENTIFICAÇÃO, TITULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CANDIDATO – formato digital em arquivo PDF legível.  

3.1. Documentos obrigatórios de identificação e titulação: 

3.1.1. A ausência da documentação obrigatória de identificação e titulação, por qualquer que seja o 
motivo, resultará na eliminação do Processo Seletivo. 
3.1.2. Documento de identificação com foto: 

3.1.2.1. Para brasileiros: A apresentação de documento de identificação com foto, no qual conste número 

de CPF (ex: RG, CNH, Passaporte, etc) é obrigatória. Caso o documento de identificação anexado não 

apresente o número de CPF, o(a) candidato(a) deve anexar também cópia do documento de CPF. Em 

caso de classificação, o número do CPF é utilizado para acesso ao sistema de confirmação de vaga. 

3.1.2.2. Para estrangeiros: a apresentação de passaporte é obrigatória. Em caso de classificação, o 

número do passaporte é utilizado para acesso ao sistema de confirmação de vaga. 

3.1.3. Documento de comprovação de titulação mínima exigida, para brasileiros e estrangeiros:  

3.1.3.1. Comprovante de titulação de Graduação: quando a titulação mínima obrigatória para ingresso no 

curso for em nível de Graduação, deve ser enviado o Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na 

ausência deste, o Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada 

IES ou “Atestado de Provável Formando” emitido pela Coordenação do respectivo Curso; 

3.1.3.1.1. O atestado de provável formando somente será aceito para participação no processo de 

seleção e o(a) candidato(a) deverá enviar o Diploma ou Certificado no momento da confirmação de vaga. 

3.2. Documentos para avaliação dos(as) candidatos(as): 

3.2.1. Planilha de avaliação do "Curriculum vitae" PREENCHIDA, com a produção científica limitada ao 
período de 2017 a 2022, a qual pode ser obtida anexa a este Edital (Anexo 1); será atribuída nota zero 
(0) para os(as) candidatos(as) que não seguirem a ficha em anexo; 
3.2.2. Cópia dos documentos comprobatórios da pontuação lançada na ficha de avaliação do “Curriculum 
Vitae”, documentados conforme quadro orientativo (Anexo 2) e ORGANIZADOS E NUMERADOS NA 
MESMA SEQUÊNCIA DA FICHA DE AVALIAÇÃO (Anexo 1) e combinados em um único arquivo (usar 
programas disponíveis na internet que combinam pdf); 

3.3. O não envio da documentação conforme instruído resultará na redução da nota do candidato. 

3.4. Informações adicionais poderão ser obtidas na página do programa www.ufsm.br/ppgcta ou por e-
mail (ppgcta@ufsm.br) com o título “DÚVIDA-SELEÇÃO: NOME DO CANDIDATO(A)”. 

 

 

http://www.ufsm.br/ppgcta
mailto:ppgcta@ufsm.br
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4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO   

4.1. Prova de Conhecimentos Específicos na Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Prova de 
Língua Inglesa: serão realizadas on-line, no sistema de Provas Moodle, no dia 26 de janeiro de 2022, com 
início às 9h00min e término às 13h00min. 

4.1.1. No dia 24 de janeiro de 2022, até às 18h00, os(as) candidatos(as) com inscrições homologadas 

receberão no endereço de e-mail cadastrado durante o processo de inscrição, um link para acesso à sala 

de prova no Google Meet e um link para acesso ao sistema de prova Moodle, contendo login e senha de 

acesso. O(A) candidato(a) deverá entrar em contato com o PPGCTA através do e-mail ppgcta@ufsm.br 

caso não receba o e-mail até às 18:00 do dia 24 de janeiro de 2022. 

4.1.2. No dia 26 de janeiro de 2022, o(a) candidato(a) deverá acessar o link da sala virtual de prova, no 

Google Meet, com a ferramenta vídeo ativada e a ferramenta de áudio desativada, entre às 8h30 e 9h00. 

4.1.3. O candidato que tentar acessar a sala após as 9h00 terá sua participação negada e receberá nota 

zero (0). 

4.1.4. Ao ingressar na sala virtual de prova, o(a) candidato(a) deverá acessar o chat e digitar 

corretamente, em letras maiúsculas, seu nome e seu número de RG. 

4.1.5. O(A) candidato(a) deverá aguardar a chamada oral e nominal a ser realizada pelo fiscal de sala. 

Para responder à chamada, o(a) candidato(a) deve ativar o áudio e responder dizendo seu nome seguido 

da palavra “presente” e apresentar um documento de identificação com foto. 

4.1.6. Às 8h50, o fiscal de sala comunicará algumas instruções para a realização das Provas e às 9h00 

autorizará a entrada dos(as) candidatos(as) no sistema de prova Moodle para preenchimento em 

simultâneo das respostas das Provas de Conhecimentos Específicos e de Língua Inglesa. 

4.1.7. Durante a realização das provas a presença na sala no Google Meet deverá ser contínua, com a 

câmera ligada e áudio desligado, ausências por falhas na internet e demais interrupções serão avaliadas 

pela Comissão de Seleção, podendo resultar em desclassificação do(a) candidato(a). 

4.1.8. Durante a realização das Provas será permitido a consulta a qualquer tipo de material bibliográfico 

ou digital e caso precise esclarecer dúvidas, o(a) candidato(a) deverá enviar a pergunta ao fiscal de sala 

no chat do Google Meet. 

4.1.9. Ao terminar as Provas o(a) candidato(a) deverá comunicar o fiscal de sala no chat antes de sair da 

sala do Google Meet. 

4.1.10. Caso a Comissão de Seleção identifique que as respostas das questões discursivas das Provas 

de candidatos(as) diferentes são muito semelhantes, ambas as Provas serão anuladas. 

4.1.11. Poderão ser utilizados programas de reconhecimento de plágio na correção das Provas. O(A) 

candidato(a) que incorrer em plágio será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

4.1.12. A bibliografia recomendada poderá ser obtida na página: www.ufsm.br/ppgcta. 

4.2. Defesa da Experiência Técnico-Científica: será realizada via Google Meet de acordo com os critérios 
do Anexo 3. 

4.3. Análise do “Curriculum Vitae”, com produção científica referente ao período de 2017 a 2022, 
documentado conforme quadro orientativo (Anexo 2) e organizado na sequência da ficha de avaliação 
(Anexo 1); 

5. CLASSIFICAÇÃO  

5.1. A classificação final do(a) candidato(a) será calculada com base nas notas obtidas em cada um dos 
critérios de seleção: Prova de Conhecimentos Específicos na Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(peso 4,0), Prova de Língua Inglesa (peso 1,0), Defesa da Experiência Técnico-Científica (peso 3,0) e 
Análise do "Curriculum vitae" (peso 2,0). 

5.2. O(A) candidato(a) deverá obter nota final mínima seis (6,0) para aprovação. 

5.3. As notas serão divulgadas no site do PPGCTA (www.ufsm.br/ppgcta) até o dia 14 de fevereiro de 
2022. 

5.4. Em caso de empate na nota final do processo seletivo, o desempate será feito por ordem de 
prioridade pelos seguintes critérios:  

5.4.1. Candidato com idade igual ou superior a 65 anos, contados no último dia do período de inscrição; 

5.4.2. Maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos na Área de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Mantendo-se o empate será classificado o(a) candidato(a) com maior idade. 

mailto:ppgcta@ufsm.br
http://www.ufsm.br/ppgcta
http://www.ufsm.br/ppgcta
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6. DOS PEDIDOS DE RECURSO 

6.1.  Conforme item 3.7 do Edital Geral. 

7. DO CRONOGRAMA INTERNO DE SELEÇÃO: 

7.1. A seleção ocorrerá conforme o cronograma a seguir: 

ETAPA DATAS 

Divulgação da lista de candidatos(as) aptos(as) a participarem da seleção 21/01/2022 

Avaliação de currículo De 24/01/2022 a 
02/02/2022 

Prova de Conhecimentos Específicos na Área de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos e Prova de Língua Inglesa 

26/01/2022 

Defesa da Experiência Técnico-Científica De 26/01/2022 a 
02/02/2022 

Divulgação das notas Até 14/02/2022 

Período previsto à interposição de recurso administrativo De 15/02/2022 a 
21/02/2022 

Divulgação das notas após recurso administrativo De 21/02/2022 a 
23/02/2022 

 

 

 

 

 

 

Paulo Cezar Bastianello Campagnol 

Coordenador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

 
ANEXO 1 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE PARA SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A):_________________________________________________________ 
 
DATA: _______/___________________/2022 
 
LINHA DE PESQUISA PRETENDIDA*:__________________________________________________ 
 

Preencha na coluna em branco as informações solicitadas. Organize o Curriculum vitae documentado na 
MESMA SEQUÊNCIA dos itens da ficha, anexando os comprovantes. A produção científica do currículo 
deverá ser referente APENAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 A 2022. As infor-
mações serão conferidas pela Comissão de Seleção, sendo que os itens não comprovados ou enqua-
drados incorretamente não serão considerados. No momento da entrevista, serão aceitas atualizações 
do currículo, desde que as mesmas sejam referentes SOMENTE a atividades realizadas entre a data da 
inscrição e a data da entrevista 

Critérios Pesos Pontos Página(s) 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Peso 3,0)  

1 Monitoria em ensino superior (limitado a 2 semestres) 0,5 (total) 
(0,25/semestre) 

  

2 Experiência em iniciação científica (limitado a 10 semes-
tres) 

1,5 (total) 
(0,15/semestre) 

  

3 Participação em eventos técnicos e científicos (limitado 
a 10 eventos) 

0,25 (total) 
(0,025/evento) 

  

4 Curso de especialização completo na área – carga ho-
rária mínima 360 horas, com defesa de monografia (limi-
tado a 1 curso) 

0,75 (total) 
(0,75/curso) 

  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL (Peso 2,0)  

5 Experiência profissional técnica na área (limitado a 5 
anos) 

0,25 (total) 
(0,05/ano) 

  

6 Experiência profissional em docência 2º grau (limitado a 
10 semestres) 

0,5 (total) 
(0,05/semestre) 

  

7 Experiência profissional em docência 3º grau (limitado a 
10 semestres) 

1,0 (total) 
(0,1/semestre) 

  

8 Cursos , palestras ministrados e participação em bancas 
de Trabalhos de conclusão de curso (limitado a 10 cursos 
e ou bancas) 

0,25 (total) 
(0,025/curso/pales-

tra/banca) 

  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO (Peso 5,0)  

9 Publicação de resumos em anais e informes técnicos 
(limitado a 10 trabalhos) 

0,25/trabalho 
  

10 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato A1 no Qualis de Ciência de 
Alimentos** 

10,0/trabalho 
  

11 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato A2 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

8,5/trabalho 
  

12 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato B1 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

7,0/trabalho 
  

13 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato B2 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

6,0/trabalho 
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14 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato B3 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

4,0/trabalho 
  

15 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato B4 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

2,0/trabalho 
  

16 Trabalhos completos publicados ou no prelo em perió-
dicos classificados no estrato B5 no Qualis de Ciência de 
Alimentos 

1,0/trabalho 
  

17 Autoria/co-autoria de livros e capítulos de livros na área    

                                  - Livros 10,0/livro   

                                  - Capítulos 2,5/capítulo   

                                  - Patentes 10,0/patente   

* * Disponível em: https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentracao-e-linhas-

de-pesquisa/  

**Qualis referente ao quadriênio 2013 – 2016. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consul-

tas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 
 

 
 

Assinatura do(a) Candidato(a):__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

 
ANEXO 2 

 
QUADRO ORIENTATIVO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGI-

DOS PARA CADA ITEM DO CURRICULUM VITAE 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1 Monitoria em ensino superior Cópia do certificado outorgado pela instituição de 
ensino superior. 

2 Experiência em iniciação científica Cópia do certificado outorgado pelo órgão de  fo-
mento. Em caso de bolsista voluntário, cópia do 
certificado outorgado pela instituição de ensino su-
perior constando o período e carga horária (será 
considerado carga horária mínima de 150 horas). 
Não serão aceitos certificados emitidos pelo orien-
tador. 

3 Participação em eventos técnicos e científicos Cópia do certificado concedido pelo evento. 

4 Curso de especialização na área Cópia do certificado outorgado pela instituição de 
ensino superior. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

5 Experiência profissional técnica na área Cópia da carteira de trabalho. 

6 Experiência profissional em docência 2º grau Cópia do certificado concedido pela instituição, ou 
publicação no diário oficial da união. 

7 Experiência profissional em docência 3º grau Cópia do certificado concedido pela instituição, ou 
publicação no diário oficial da união. 

8 Cursos ou palestras ministrados Cópia do certificado concedido pelo evento. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO 

9 Publicação de resumos em anais e informes téc-
nicos 

Cópia integral do trabalho, da capa dos anais e do 
certificado de apresentação. 

10 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato A1 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico. 
  

11 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato A2 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico. 

12 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato B1 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico. 

13 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato B2 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico. 

14 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato B3 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico. 

15 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato B4 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia integral do trabalho ou aceite do periódico 
  

16 Trabalhos completos publicados ou no prelo em 
periódicos classificados no estrato B5 no Qualis de 
Ciência de Alimentos 

Cópia do trabalho e do comprovante de submissão 

17 Autoria/co-autoria de livros, capítulos de livros 
e patentes na área. 

Cópia da capa e o índice do livro e cópia da pri-
meira página do capitulo. Cópia do comprovante 
do registro de patente 

 
 



7 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

 
ANEXO 3 

 
DIRETRIZES PARA A DEFESA DA EXPERIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 
As defesas da experiência técnico-científica ocorrerão entre 26/01/2022 a 02/02/2022 e serão 

realizadas de maneira remota, utilizando a plataforma Google Meet. A data, o horário e o link serão 
enviados até o dia 24/01/2022 para o e-mail informado pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição. 
Caso não receba o e-mail até às 18:00 do dia 24/01/2022, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato 
com o PPGCTA através do e-mail ppgcta@ufsm.br. Nesta etapa, o(a) candidato(a) defenderá sua 
experiência técnico-científica para uma banca formada por no mínimo dois docentes do PPGCTA. O(A) 
candidato(a) será avaliado de acordo com os itens apresentados abaixo. Todas as defesas serão 
gravadas.  
 
 

Itens Peso 

Capacidade de proposta e defesa de um tema de trabalho alinhado as linhas de pesquisa 
do PPGCTA/UFSM* 

1,2 

Experiência prévia do(a) candidato(a) em laboratório e pesquisa 1,2 

Disponibilidade de tempo para dedicação ao curso 0,6 

* Disponível em: https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentra-

cao-e-linhas-de-pesquisa/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

mailto:ppgcta@ufsm.br
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcta/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
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