
EDITAL 62.44 ESPECÍFICO PARA INGRESSO – MESTRADO EM  CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS

1. MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS (CÓDIGO 973)

1.1. Área de Concentração e vagas: Ciência e Tecnologia de Alimentos e vagas: dezessete vagas
1.1.1. Linhas de Pesquisa:

1.1.1.1. Ciência e Tecnologia de Carnes e Derivados;
1.1.1.2. Processamento e Análise de Vinhos e Outras Bebidas Alcoólicas;
1.1.1.3. Qualidade de Alimentos.
1.1.1.4. Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados
1.1.1.5. Alimentos e Saúde

1.2. 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 de cursos de graduação, que por 
atribuição de suas profissões possam trabalhar com Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 

1.3. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A TODOS OS CANDIDATOS
1.3.1. O  candidato  deverá  enviar  a  documentação  obrigatória  (item  1.3.3  deste  edital  em 

concordância com o item 2 do Edital Geral 062/2019) e a documentação específica do item 
1.4 deste edital solicitada para a seleção.

1.3.1.1. O  não  envio  desta  documentação  obrigatória  e  da  documentação  específica  do 
curso, resultará na eliminação do candidato neste Processo Seletivo.

1.3.2. Não será aceito o envio da documentação necessária à avaliação dos candidatos por outro 
modo que não seja o correio (SEDEX). 

1.3.2.1. É vedado o envio por mensagem eletrônica ou a entrega pessoal.
1.3.2.2. O  candidato  deverá  acompanhar  a  entrega  pelo  “rastreamento/rota  da  entrega” 

disponibilizado através do número de rastreio. 
1.3.2.3. A  responsabilidade  pela  inscrição  e  envio  dos  documentos  é  exclusivamente  do 

candidato.  A UFSM não se responsabilizará  pela  demora ou problema na rota  de 
entrega.

1.3.3. Documentos necessários para todos os candidatos:
1.3.3.1. Candidato brasileiro:

I. Cópia simples da Cédula de Identidade Civil ou Militar;
II. Cópia simples do CPF (se não constar na Identidade);
III. Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento (legível);
IV. Comprovante de formação anterior obrigatória para ingresso na Especialização ou 

Mestrado: cópia do Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na ausência des-
tes, Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de 
cada IES ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respec-
tivo Curso, para o segundo semestre de 2019, de acordo com a exigência informa-
da em cada Edital específico;

1.3.3.2. Candidato estrangeiro:
I. Cópia simples do Passaporte (obrigatório);

II. Comprovante de formação anterior obrigatória para ingresso no Curso: cópia do Di-
ploma de Graduação ou Curso superior para candidatos ao Mestrado.

1.3.3.2.1. O candidato estrangeiro que já possuir a documentação abaixo, também deverá 
enviá-la  no momento da inscrição para posterior  utilização na confirmação de 
vaga, no caso de classificação na seleção:

I. Cópia simples do CPF;
II. Comprovação do visto temporário;
III. Cópia simples do Registro Nacional Migratório – RNM.
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1.3.4. O candidato que efetuou a inscrição para participar em mais de um processo seletivo (para 
diferentes  Cursos  ou  no  mesmo)  e  concorrer  por  mais  de  uma  vaga  deve  enviar  a 
documentação referente a cada inscrição e em envelopes separados.

1.3.5. A documentação enviada pelo candidato será a mesma utilizada para a confirmação 
de vaga no caso de classificação neste processo seletivo.

1.4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO CANDIDATO: 
1.4.1. Documentação obrigatória a todos os candidatos (item 2 do Edital Geral 062/2019);
1.4.2. Ficha de avaliação do “Curriculum vitae” PREENCHIDA, com a produção científica limitada 

no período de 2014 a 2019, a qual pode ser obtida anexa a este Edital (Anexo 1), na página 
do Programa www.ufsm.br/ppgcta ou na Coordenação do Programa. O candidato que não 
seguir a ficha conforme anexo terá sua inscrição indeferida. 

1.4.3. Cópia dos documentos comprobatórios da pontuação lançada na ficha de avaliação do 
“Curriculum  Vitae”,  documentados  conforme  o  quadro  orientativo  (Anexo  2)  e 
ORGANIZADOS NA MESMA SEQUÊNCIA DA FICHA DE AVALIAÇÃO (Anexo 1);

1.4.4. Os  candidatos  que  possuem vínculo  empregatício  e  manterão  este  vínculo  durante  o 
curso, deverão apresentar documento assinado pela sua chefia, informando o tempo que 
terão disponível para dedicação ao curso durante os 2 anos (número de dias por semana e 
tempo em cada dia, explicitando quais dias da semana). No caso de vínculo com empresa 
do ramo de alimentos ou entidade de ensino/pesquisa, a chefia deverá especificar também 
se permitirá o desenvolvimento do projeto de tese no local e durante o horário de trabalho, e 
em caso afirmativo,  descrever  a  infraestrutura  (equipamentos  e  instalações)  que estará 
disponível para o desenvolvimento do projeto;

1.4.5. Histórico escolar do Curso de Graduação;
1.4.6. O  envelope a ser enviado ao Curso com a  documentação necessária para a análise 

dos  candidatos (item  1.4)  e  a  documentação  obrigatória (item  1.3),  no  período  de 
inscrição  à  Pós-graduação  definido  neste  Edital  da  PRPGP,  via  Correio,  deverá  ser 
identificado  com  data  e  carimbo  de  postagem,  contendo  no  espaço  do  remetente, 
obrigatoriamente:

Nome completo do candidato:
Endereço Residencial completo:
Número de Inscrição

No campo destinatário, preencher com a seguinte informação e enviar ao endereço:
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos Curso 
de Mestrado
Linha de Pesquisa:
Universidade Federal de Santa Maria
Prédio 42, sala 3135A, Centro de Ciências Rurais, Campus
Avenida Roraima 1000, Bairro Camobi, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. 

1.4.7. Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  pelo  telefone  (55)  3220-8306,  e-mail: 
ppgcta.ufsm@gmail ou www.ufsm.br/ppgcta. 

1.5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1.5.1. Prova de conhecimentos na área de alimentos, peso quatro e prova de inglês, peso um, 

será realizada no dia 25 de novembro de 2019, com início às 8h30min e término às 
11h30min, em local a ser divulgado a partir do dia 20 de novembro de 2019 no site do 
PPGCTA. Será permitido o uso de dicionário na prova de Inglês. 

1.5.1.1. A bibliografia recomendada poderá ser obtida na Coordenação do Programa ou na 
página: www.ufsm.br/ppgcta. 

1.5.2. Defesa  da  experiência  técnico-científica  terá  peso  três  e  será  realizada  no  dia 25  de 
novembro de 2019,  na sala 3135A, Prédio 42, Centro de Ciências Rurais – CCR, com 
início às 13h30min e de acordo com os critérios do Anexo 3. 
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1.5.3. Análise do "Curriculum vitae", peso dois, com produção científica limitada no período de 
2014 a 2019, documentado e organizado na sequência da ficha de avaliação de acordo 
com os critérios do Anexo 1. 

1.5.4. O Programa realizará a sua seleção, de acordo com os termos deste edital e divulgará os 
resultados parciais de cada fase, oportunizando o pedido de reconsideração a cada fase. 

1.5.5. A divulgação da relação final dos candidatos classificados será realizada até o dia 13 de 
dezembro de 2019, no site https://www.ufsm.br/ppgcta.

1.6. O candidato deverá obter nota final mínima seis (6,0), e não poderá zerar nenhum dos três itens 
avaliados, para obter classificação na seleção.

Paulo Cezar Bastianello Campagnol Paulo Renato Schneider
Coordenador       Pró-Reitor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS

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

ANEXO 1

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________________

DATA: _______/___________________/201_
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  2014  A  2019.  As 
informações  serão  conferidas  pela  Comissão  de  Seleção,  sendo  que  os  itens  não  comprovados  ou 
enquadrados 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 Número
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 semestres) 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  horária 
mínima 360 horas, com defesa de monografia (limitado 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/palestra/

banca)
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO (Peso 5,0)

9 Artigos completos publicados ou no prelo em periódicos A ou B no 
qualis CAPES  

1,0 (total) (0,2/artigo)

10  Trabalhos  (completos)  em  anais  de  eventos  (limitado  a  10 
trabalhos)

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

11 Trabalhos (resumos expandidos) em anais de eventos (limitado 
a 10 trabalhos)

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

12  Trabalhos  (resumos)  em  anais  de  eventos  (limitado  a  10 
trabalhos)

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

13  Publicações  em periódicos  C  no  Qualis  CAPES  ou  revistas 
(magazines) (limitado a 10 publicações)

0,25 (total) 
(0,025/publicação)

14 Publicação de livros (limitado a 2 livros) 1,0 (total)  (0,5/livro)
15 Publicação de capítulos de livros (limitado a 3 capítulos) 0,75 (total) (0,25/capítulo)
16  Patentes  e  registros  de  processos  ou  técnicas  (limitado  a  2 
patentes/registros)

1,0 (total) (0,5/patente)
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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 
EXIGIDOS 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 
fomento. Em caso de bolsista voluntário, cópia do 
certificado  outorgado  pela  instituição  de  ensino 
superior constando o período e carga horária (será 
considerado carga horária mínima de 150 horas). 
Não  serão  aceitos  certificados  emitidos  pelo 
orientador.

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 Artigos completos publicados em periódicos 
Cópia integral do artigo. Artigos no prelo exige-se a 
carta de aceite e o trabalho completo

10 Trabalhos (completos) em anais de eventos 
Cópia integral do trabalho, da capa dos anais e do 
certificado.

11 Trabalhos (resumos expandidos) em anais de 
eventos 

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

12 Trabalhos (resumos) em anais de eventos Cópia integral do trabalho e da capa dos anais.
14 Publicação de livros Cópia da capa com ISSN e o índice do livro.
13 Publicações em revistas (magazines) Cópia integral da publicação e da capa da revista.
15 Publicação de capítulos de livros Cópia integral do documento e da capa do livro.
16 Patentes e registros de processos ou técnicas Cópia do comprovante de registro da patente
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS

ANEXO 3

CRITÉRIOS PARA DEFESA DA EXPERIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

1 Capacidade de proposta e defesa de um tema de trabalho (peso 1,2)
2 Experiência prévia do candidato em laboratório e pesquisa (peso 1,2)
3 Disponibilidade de tempo para dedicação prioritária ao curso (peso 0,6)

OBS: O candidato(a) deverá fazer uma defesa oral sem a utilização de recursos audiovisuais.
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