UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA

EDITAL DE SELEÇÃO MESTRADO nº 03/2016
(Aprovado na 4a. Reunião do Colegiado do PPGCTA, em 21 de setembro de 2015)

A Coordenaçaoo do Programa de Po-s-Graduaçaoo em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA)
torna pu-blico o presente edital, atrave-s do endereço http://www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta, comunicando
aos interessados que estaraoo abertas as inscriçooes para o ingresso de graduados no níve-vel de MESTRADO,
no períve-odo de 30/01 a 03 de fevereiro de 2017, das 08:00h ass 14:00 horas, oferecendo até CATORZE (14)
vagas distribuíve-das nas Linhas de Pesquisa do Programa:
1.
Ciea encia e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal;
2.
Ciea encia e Tecnologia de Produtos de Origem Animal;
3.
Bioprocessos e Microbiologia de Alimentos.
1. INSCRIÇÕES
As
inscriçooes
seraoo
realizadas
eletronicamente
atrave-s
do
endereço
https://www.ufpb.br/pos/ppgcta.
Ao te-rmino da inscriçaoo, o candidato devera- imprimir o comprovante gerado e entrega--lo na Coordenaçaoo
do Programa de Po-s-Graduaçaoo em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) juntamente com os
documentos listados a seguir. A autenticidade das fotoco-pias dos documentos sera- realizada in loco na
Coordenaçaoo do PPGCTA no ato da entrega, atrave-s de verificaçaoo com os originais.
2. DOCUMENTOS
2.1 Requerimento ao Coordenador solicitando a inscriçaoo no processo seletivo (ANEXO I);
2.2 Diploma de Graduaçaoo em Engenharia de Alimentos, Engenharia Quíve-mica, Tecnologia de Alimentos
(Níve-vel Superior), Nutriçaoo, Farma-cia, Agronomia, Medicina Veterina-ria, Biologia, Quíve-mica ou em a-reas
afins a s Ciea encia e/ou a s Tecnologia de Alimentos, obtido em Instituiçooes reconhecidas pelo MEC, ou
declaraçaoo emitida pela Coordenaçaoo do seu curso de graduaçaoo, de que concluira- o Curso antes da data
da primeira matríve-cula (04 de abril de 2016). Caso o candidato naoo comprove nesta data a conclusaoo do
curso, sera- automaticamente desclassificado;
- Admitir-se-a- inscriçaoo para a seleçaoo de Mestrado de concluintes de Curso de Graduaçaoo condicionada as
matríve-cula as classificaçaoo no Processo Seletivo e as conclusaoo da Graduaçaoo, ate- a data de realizaçaoo da
matríve-cula, conforme previsto no calenda-rio apresentado neste Edital.
2.3 Histo-rico Escolar do Curso de Graduaçaoo;
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2.4 Curríve-culo (modelo Plataforma Lattes), paginado, rubricado, encadernado com documentaçaoo
comprobato-ria e o formula-rio de pontuaçaoo (ANEXO II) com a enumeraçaoo dos documentos
apresentados. Apenas candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar o currículo na
Coordenação do PPGCTA em data especificada neste edital (20 de março de 2017);
2.5 Documentos de Identificaçaoo:
- duas (02) fotos ¾; co-pia de identidade e CPF; e co-pia de comprovaçaoo de cumprimento das
Obrigaçooes Militares, para o sexo masculino;
- co-pia de comprovante de cumprimento das obrigaçooes eleitorais emitido pela Justiça Eleitoral e
autenticado.
2.6 2.6 Certificado de suficiea encia em Líve-ngua Inglesa emitido pelo Departamento de Líve-nguas Estrangeiras
Modernas da UFPB ou Orrgaoo equivalente de Instituiçaoo Pu-blica de Ensino Superior, como tambe-m, testes
de líve-nguas emitidos por instituiçooes licenciadas, dos quais seraoo aceitos: o TOEFL (Test of English as a
Foreign Language), o TOEIC (Test of English for International Communication) e o IELTS (International
English Language Testing System). Caso o candidato naoo disponha do certificado de suficiea encia em Líve-ngua
inglesa, o mesmo podera - ser entregue na Secretaria do PPGCTA no prazo ma-ximo de DOZE meses,
contados a partir do ingresso do aluno no PPGCTA.
2.7 Guia de Recolhimento da uniaoo (GRU) (ANEXO III) para pagamento da inscriçaoo no Banco do Brasil, no
valor de R$ 85,93 (Oitenta e cinco reais e noventa e trea es centavos) em favor da UFPB, o qual deve ser
retirado ou atrave-s do endereço eletroa enico www.stn.fazenda.gov.br.
- Apo-s o pagamento da taxa, o candidato devera- retornar ao local de inscriçaoo munido do comprovante de
pagamento
banca-rio
e
do
comprovante
de
inscriçaoo
gerado
pelo
SIGAA
(https://www.ufpb.br/pos/ppgcta), ale-m de apresentar, obrigatoriamente, os documentos anteriormente
citados.
- Estaoo isentos do pagamento da inscriçaoo os servidores docentes e te-cnico-administrativos da UFPB, na
forma estabelecida no §5º do art. 1º da Resoluçaoo do Conselho Curador n.º 05/2005, devendo o candidato
apresentar comprovaçaoo de víve-nculo com a UFPB, como tambe-m quem estiver inscrito no Cadastro Urnico
para Programas Sociais do Governo Federal - CadUrnico, de que trata o Decreto nº 6.135 , de 26 de junho
de 2007; e for membro de famíve-lia de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 , de 2007 ( A isençaoo
mencionada devera- ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo: indicaçaoo do Nu-mero
de Identificaçaoo Social - NIS, atribuíve-do pelo CadUrnico; e II - declaraçaoo de que atende as condiçaoo de
membro de famíve-lia de baixa renda).
- Caso o candidato naoo possa comparecer a Coordenaçaoo do PPGCTA para entrega dos documentos, estes
podem ser enviados por correspondea encia via SEDEX, desde que postada ate- a data de encerramento das
inscriçooes e recebida pelo Programa em ate- trea es (03) dias apo-s a postagem, naoo se responsabilizando o
Programa por atrasos ocorridos na entrega postal. O comprovante de postagem deve ser enviado ao email institucional (ppgcta@ct.ufpb.br).
Endereço: Programa de Po-s-Graduaçaoo em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA
Centro de Tecnologia - Universidade Federal da Paraíve-ba - Campus I –  Cidade Universita-ria –  Castelo
Branco
CEP: 58051-900 –  Joaoo Pessoa - Paraíve-ba
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- As inscriçooes por correspondea encia seraoo verificadas quando do seu recebimento pela Comissaoo de
Seleçaoo e Admissaoo no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitaçaoo, conforme item
anterior;
- Saoo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informaçooes e a documentaçaoo por ele
fornecidas para a inscriçaoo, as quais naoo poderaoo ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipo-tese ou a qualquer tíve-tulo;
- Informaçooes e entrega de documentos na Secretaria do Programa de Po-s-Graduaçaoo em Ciea encia e
Tecnologia de Alimentos/Centro de Tecnologia, no hora-rio das 08:00 h ass 14:00 h, de segunda a sexta,
pessoalmente ou atrave-s de procurador, mediante a apresentaçaoo de instrumento de mandato.
E-mail de contato: ppgcta@ct.ufpb.br - TELEFONE: (0 XX 83) 3216-7269).
3. EXAME DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
O processo de seleçaoo ficara- sob a responsabilidade de uma Comissaoo de Seleçaoo e Admissaoo designada
pelo colegiado do Programa, formada por quatro (04) membros titulares e um (01) membro suplente.
O PROCESSO DE SELEÇÃO CONSTARÁ DAS SEGUINTES ETAPAS DESCRITAS NO CRONOGRAMA
ABAIXO:
Cronograma da seleçaoo de mestrado
ETAPAS
Data de publicação do Edital
Prazo para impugnação do Edital
Período de inscrições
Resultado prévio – inscrições homologadas
Recursos – Indeferimento das inscrições

DATA
30 de novembro de 2016
16 de janeiro a 27 de
janeiro de 2017
30 de janeiro a 03 de
fevereiro de 2017
13 de fevereiro de 2017

Resultado Definitivo – Inscrições homologadas

14 a 23 de fevereiro de
2017
24 de fevereiro de 2017

Avaliação (provas eliminatórias)

06 de março de 2017

Resultado Prévio – Aprovados na Avaliação escrita

07 de março de 2017

Recursos – Avaliação escrita

08 a 16 de março de
2017
17 de março de 2017

Resultado definitivo – Avaliação escrita
Submissão de currículo dos aprovados na avaliação
escrita
Análise de Currículo
Resultado Final Prévio Processo Seletivo

20 de março de 2017

Recursos
Resultado Definitivo Processo Seletivo

23 de março a 03 de
abril de 2017
04 de abril de 2017

Matrícula Institucional

05 a 07 de abril de 2017

21 de março de 2017
22 de março de 2017

LOCAL/Horário*
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
08 às 12:00hs
Coordenação do PPGCTA
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
Coordenação do PPGCTA
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
Secretaria do PPGCTA
08:00 às 14:00
www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta
Até às 17:00
Secretaria do PPGCTA
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Início das Aulas

10 de abril de 2017

08:00 às 14:00
Sala de Aula do PPGCT

(*) Os hora-rios das etapas do concurso poderaoo sofrer alteraçooes pela Comissaoo de Seleçaoo, se
necessa-rio.
OBS: Avaliaçaoo Escrita  06/03/2017, das 08h00 ass 12h00 h, com 15 (quinze) minutos de toleraa encia
para o iníve-cio da avaliaçaoo;
Local de aplicação da avaliação escrita: a informação a respeito da sala de aula do Centro de
Tecnologia (UFPB) onde será aplicada a avaliação escrita será divulgada no quadro de avisos da
Coordenação do Programa e na página eletrônica do Programa (http://www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta,)
ou pagina eletrônica do SIGAA (https://www.ufpb.br/pos/ppgcta), quadro de aviso da Coordenação
do PPGCTA no dia 24 de fevereiro de 2017 (Resultado Definitivo –  Inscriçooes homologadas).
4. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS
4.1 Etapa I: Avaliação Escrita (peso 6,0)
a) Sera- considerado apto para continuar o exame de seleçaoo, o candidato que obtiver nota igual ou
superior a seis (6,0) na avaliação escrita;
b) O resultado da primeira etapa sera- divulgado em uma listagem considerando a ordem crescente
dos co-digos de identificaçaoo dos candidatos, constando a situaçaoo aprovado ou reprovado de
acordo com a nota obtida;
c) A prova de conhecimento, que e- eliminato-ria, com peso seis (6,0), tera- duraçaoo de quatro (04)
horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliogra-fico ou utilizaçaoo de aparelhos
eletroa enicos;
d) A prova de conhecimento escrita versara- sobre o programa constante no ANEXO IV e constara- de
questooes discursivas com peso seis (6,0) e questooes objetivas com peso quatro (4,0), relativas as
Arrea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos;
e) Os candidatos seraoo identificados por co-digo alfanume-rico, sendo expressamente proibida
qualquer identificaçaoo do candidato ou da prova, sob pena de eliminaçaoo.
4.2 Etapa II: Análise do Currículo (peso 4,0)
a) Os curríve-culos deveraoo ser entregues na Coordenação do PPGCTA na data descrita no
cronograma deste edital (20 de março de 2017) somente por candidatos aprovados na prova
de conhecimento conforme descrito no item 2.4 deste edital.
Na ana-lise do Curríve-culo sera- atribuíve-da nota de zero (0,0) a cem (100), de cara-ter classificato-rio, sendo
analisada: formaçaoo acadea emica em Instituiçooes de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC, pontuada
de acordo com os crite-rios da a-rea de avaliaçaoo do Programa junto as CAPES; atividades dida-ticas
universita-rias apo-s a graduaçaoo e experiea encia profissional. c) Na avaliaçaoo do Curríve-culo sera- obedecido
o seguinte quadro de pontuaçaoo:
Valor

Valor

Valor
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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
1.1 –  Bolsista ou volunta-rio de Iniciaçaoo Cientíve-fica ou Inovaçaoo
Tecnolo-gica e Industrial (submetido a um processo seletivo por
instituiçaoo de fomento as pesquisa) por cada semestre completo com
comprovantes emitidos por o-rgaoos competentes
1.2 –  Monitoria realizada na Graduaçaoo atrave-s de concurso ou
processo seletivo (por cada semestre completo) com comprovantes
emitidos por o-rgaoos competentes
1.3 –  Extensaoo realizada na Graduaçaoo oficialmente registrada pela
instituiçaoo (por vigea encia) com comprovantes emitidos por o-rgaoos
competentes
1.4 –  Esta-gio naoo obrigato-rio com certificado emitido por instituiçaoo
de ensino superior ou o-rgaoo competente (por carga hora-ria míve-nima
de 80 horas)
1.5 –  Curso de especializaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de
360 h na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
1.6 –  Curso de especializaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de
360 h em a-reas afins
1.7 –  Curso de atualizaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 40
h na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
1.8 –  Curso de atualizaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 40
h em a-reas afins
SUB –TOTAL MÁXIMO
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
2.1 –  Livros publicados (organizador, autor e/ou coautor)
* Na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
* Em a-reas afins
2.2 –  Capíve-tulos de livros
* Na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
* Em a-reas afins
2.3 –  Patentes aprovadas
Licenciada
Concedida
Depositada
2.4 - Artigos publicados ou in press em revistas indexadas:
Qualis A1 –  A2
Qualis B1 –  B3
Qualis B4 –  B5
2.5 –  Artigos publicados em revistas naoo indexadas ou sem Qualis
Capes
2.6 –  Participaçaoo em Congressos, Simpo-sios, Semina-rios e outros
eventos, como conferencista/palestrante, apresentador de trabalho na
modalidade tema livre, participante de mesa redonda ou organizador
do evento
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
2.7 - Participaçaoo como ouvinte ou apresentaçaoo de trabalhos (poa ester)
em Congressos, Simpo-sios, Semina-rios, Mini cursos
* Internacional
* Nacional

Unitário

Máximo

12,5

50

7,5

30

7,5

30

7,5

30

10

30

5

15

5

15

3
Valor
Unitário

9
40
Valor
Máximo

15
7,5

30
15

7,5
3

30
12

30
20
10

60
40
20

20
10
5

40
30
20

1

5

1
0,5
0,25

15
10

1
0,5

15
10

Atribuído

Valor
Atribuído

5

5

* Regional/Local
2.8 –  Resumos publicados em anais de Congresso, Semina-rios e outros
eventos
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
2.9 –  Trabalhos premiados em eventos cientíve-ficos
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
SUB –TOTAL MÁXIMO
3 – ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS, APÓS A
GRADUAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1 –  Disciplinas ministradas em cursos de graduaçaoo ou po-sgraduaçaoo (por disciplina/por semestre)
3.2 –  Aulas ministradas em cursos de graduaçaoo ou po-s-graduaçaoo em
cara-ter eventual (por aula)
3.4 –  Orientaçaoo de monografias de final de curso de graduaçaoo ou de
especializaçaoo
3.5 –  Participaçaoo em bancas examinadoras de monografias de final de
curso de graduaçaoo ou de especializaçaoo
3.6 –  Participaçaoo em bancas examinadoras de processos seletivos de
monitoria, extensaoo, iniciaçaoo cientíve-fica ou tecnolo-gica
3.7 –  Atividades te-cnicas na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
(por ano)
3.8 - Atividades te-cnicas em outras a-reas (por ano)
3.9 –  Atividades de docea encia em níve-vel me-dio ou te-cnico (por ano)
SUB-TOTAL MÁXIMO

0,25

5

1,5
1,0
0,5

15
10
5

5
2,5
1,0
Valor
Unitário
5

15
10
5
40
Valor
Valor
Máximo Atribuído
10

0,5

5

1,25

5

1

5

1

5

2,5

5

1,25
2,5
-

5
5
20

PONTUAÇÃO FINAL MÁXIMA

-

100

5. RESULTADO
5.1 O resultado da seleçaoo sera- expresso pela me-dia ponderada das notas atribuíve-das a cada uma das
etapas descritas no item 4 do presente edital. Os candidatos aprovados seraoo apresentados em ordem
classificato-ria, sendo obedecido o nu-mero de vagas disponibilizado no presente Edital.
Em caso de empate entre os candidatos, a classificaçaoo sera- decidida com base nos seguintes crite-rios, por
ordem de apresentaçaoo:
1º - maior nota na ana-lise do Curríve-culo;
2° - maior nota na prova escrita;
3º - maior idade do candidato.
5.2 A divulgaçaoo dos resultados sera - fixada no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e
disponibilizado no site (http://www.ct.ufpb.br/pos/ppgcta).
6. RECURSOS
6.1- Os recursos deveraoo ser solicitados na Coordenaçaoo do PPGCTA durante o períve-odo previsto no
cronograma deste edital, atrave-s do preenchimento do formula-rio ANEXO V.
6.2- A Comissaoo de Seleçaoo cabe o julgamento dos recursos com a apreciaçaoo deste julgamento sendo
destinada ao Colegiado do PPGCTA.
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7. MATRÍCULA
7.1 No ato da matríve-cula o candidato devera - apresentar os originais dos documentos: diploma de
graduaçaoo, histo-rico escolar completo, CPF e identidade, para fins de conferea encia junto as Coordenaçaoo do
Programa, localizada no Centro de Tecnologia da UFPB, Cidade Universita-ria, Campus I, Joaoo Pessoa,
Paraíve-ba. CEP 58051-900.
a) Em cara-ter excepcional, podera- ser aceita, provisoriamente, declaraçaoo de conclusaoo da graduaçaoo
plena, mantendo-se a apresentaçaoo dos demais documentos previstos. A naoo apresentaçaoo do
diploma de graduaçaoo no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da primeira matríve-cula,
implicara- no desligamento do aluno do Programa.
7.2 Em caso de desistea encia da matríve-cula poderaoo ser convocados outros candidatos aprovados por ordem
de classificaçaoo.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Os candidatos somente teraoo acesso ao local das provas portando documento de identificaçaoo
contendo fotografia e documentaçaoo expedida pela Secretaria do Programa, certificando sua
inscriçaoo. Os candidatos que faltarem a quaisquer etapas ou naoo obedecerem aos hora-rios
estabelecidos seraoo automaticamente desclassificados do processo de seleçaoo;
b) Os candidatos que lograrem, apo-s o processo de seleçaoo, uma das vagas disponibilizadas no
presente edital devem estar conscientes que apo-s o ato da sua matríve-cula no Programa deveraoo
estar disponíve-veis em todos os hora-rios demandados para as atividades acadea emicas exigidas para o
cumprimento do cronograma do Curso de Mestrado em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos;
c) Os candidatos naoo classificados deveraoo retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60
(sessenta) dias da divulgaçaoo do Resultado Final, sob pena de sua destruiçaoo;
d) A realizaçaoo da inscriçaoo implica em irrestrita submissaoo do candidato ao presente edital;
e) O Colegiado do Programa decidira- os casos omissos.
Joaoo Pessoa, 21 de setembro de 2016.

Prof. Fla-vio Luiz Honorato da Silva
Coordenador do Programa de Po-s-Graduaçaoo em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos/PPGCTA
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ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SR(A). COORDENADOR(A),

Solicito de V.Sa., a fineza de incluir o meu nome_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, portador do RG: __________________
e CPF: _______________________, como

candidato à seleção de mestrado para o Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba.

________________________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA
FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES COM A ENUMERAÇÃO DOSDOCUMENTOS
APRESENTADOS
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Documento
1.1 –  Bolsista ou volunta-rio de Iniciaçaoo Cientíve-fica ou Inovaçaoo Tecnolo-gica
e Industrial (submetido a um processo seletivo por instituiçaoo de fomento as
pesquisa) por cada semestre completo com comprovantes emitidos por
o-rgaoos competentes
1.2 –  Monitoria realizada na Graduaçaoo atrave-s de concurso ou processo
seletivo (por cada semestre completo) com comprovantes emitidos por
o-rgaoos competentes
1.3 –  Extensaoo realizada na Graduaçaoo oficialmente registrada pela
instituiçaoo (por vigea encia) com comprovantes emitidos por o-rgaoos
competentes
1.4 –  Esta-gio naoo obrigato-rio com certificado emitido por instituiçaoo de
ensino superior ou o-rgaoo competente (por carga hora-ria míve-nima de 80
horas)
1.5 –  Curso de especializaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 360 h
na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
1.6 –  Curso de especializaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 360 h
em a-reas afins
1.7 –  Curso de atualizaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 40 h na
a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
1.8 –  Curso de atualizaçaoo concluíve-do com carga hora-ria míve-nima de 40 h em
a-reas afins
2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
2.1 –  Livros publicados (organizador, autor e/ou coautor)
* Na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
* Em a-reas afins
2.2 –  Capíve-tulos de livros
* Na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
* Em a-reas afins
2.3 –  Patentes aprovadas
Depositada
Concedida
Licenciada
2.4 - Artigos publicados ou in press em revistas indexadas:

Documento

Qualis A1 –  A2
Qualis B1 –  B3
Qualis B4 –  B5
2.5 –  Artigos publicados em revistas naoo indexadas ou sem Qualis Capes
2.6 –  Participaçaoo em Congressos, Simpo-sios, Semina-rios e outros eventos,
como conferencista/palestrante, apresentador de trabalho na modalidade
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tema livre, participante de mesa redonda ou organizador do evento
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
2.7 - Participaçaoo como ouvinte ou apresentaçaoo de trabalhos (poa ester) em
Congressos, Simpo-sios, Semina-rios ou Mini cursos
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
2.8 –  Resumos publicados em anais de Congresso, Semina-rios e outros
eventos
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
2.9 –  Trabalhos premiados em eventos cientíve-ficos
* Internacional
* Nacional
* Regional/Local
3 – ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS, APÓS A GRADUAÇÃO E
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1 –  Disciplinas ministradas em cursos de graduaçaoo ou po-s-graduaçaoo
(por disciplina/por semestre)
3.2 –  Aulas ministradas em cursos de graduaçaoo ou po-s-graduaçaoo em
cara-ter eventual (por aula)
3.4 –  Orientaçaoo de monografias de final de curso de graduaçaoo ou de
especializaçaoo
3.5 –  Participaçaoo em bancas examinadoras de monografias de final de
curso de graduaçaoo ou de especializaçaoo
3.6 –  Participaçaoo em bancas examinadoras de processos seletivos de
monitoria, extensaoo, iniciaçaoo cientíve-fica ou tecnolo-gica
3.7 –  Atividades te-cnicas na a-rea de Ciea encia e Tecnologia de Alimentos (por
ano)
3.8 - Atividades te-cnicas em outras a-reas (por ano)
3.9 –  Atividades de docea encia em níve-vel me-dio ou te-cnico (por ano)

Documento
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ANEXO III

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA

EMISSÃO DO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

Para a emissão do boleto bancário, utilize o site: www.stn.fazenda.gov.br e siga as seguintes
instruções.
- SIAFI – Sistema de Administração Financeira
- GRU – Guia de Recolhimento da União
- Clicar em impressão – GRU, com o preenchimento dos seguintes campos:
- Unidade Gestora (UG): 153065
- Gestão: 15231
- Código do Recolhimento: 28832-2
- Número de Referência: 0000150900106
- Competência e Vencimento: Não é Necessário Informar
- Nome do Contribuinte (Candidato Depositante): CPF do Candidato
- Imprimir o boleto, e Pagar em Qualquer Agência do Banco do Brasil
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ANEXO IV

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA
PROGRAMA e BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
01 – Microbiologia de Alimentos
1.1 –  Microrganismos de importaa encia em alimentos (bacte-rias, bolores e leveduras).
1.2 –  Fatores intríve-nsecos e extríve-nsecos que afetam o desenvolvimento microbiano em alimentos.
1.3 –  Controle do crescimento microbiano por agentes fíve-sicos e quíve-micos.
1.4 –  Intoxicaçooes, infecçooes e toxicaçooes alimentares.
02 – Química de Alimentos
2.1 –  Argua: Estrutura e propriedades. Atividade de a-gua nos alimentos. Atividade de a-gua e reaçaoo de
deterioraçaoo nos alimentos.
2.2 - Carboidratos: Estrutura, propriedades e reaçooes de monossacaríve-deos. Dissacaríve-deos e
polissacaríve-deos importantes encontrados em alimentos. Inversaoo da sacarose. Amido: importaa encia e
composiçaoo. Gelatinizaçaoo.
2.3 –  Proteíve-na e aminoa-cidos: Classificaçaoo, propriedades e reaçooes. Desnaturaçaoo. Algumas proteíve-nas
importantes em alimentos. Dosagem de proteíve-na: Kjehahl, Lowry e Biureto.
2.4 –  Lipíve-deos: Classificaçaoo, propriedades e reaçooes. Arcidos graxos e trigliceríve-deos. Importaa encia e
presença em alimentos.
2.5 –  Vitaminas: Classificaçaoo. Importaa encia.
03 – Bioquímica de Alimentos
3.1 –  Enzimas: Funçaoo. Constituiçaoo e estrutura molecular. Modo de atuaçaoo e síve-tio ativo. Fatores que
influenciam na atividade enzima-tica. Classificaçaoo e designaçaoo das enzimas. Enzimas e alimentos.
3.2 –  Transformaçooes Bioquíve-micas em Produtos vegetais.
3.3 –  Transformaçooes Bioquíve-micas em produtos de Origem Animal.
3.4 - Vias Metabo-licas. Metabolismo anaero-bio dos carboidratos. Ciclo dos a-cidos tricarboxíve-licos (Ciclo de
Krebs). Via da Pentose-fosfato Oxidaçaoo dos a-cidos graxos saturados (-oxidaçaoo, -oxidaçaoo). Fluxo
global da oxidaçaoo dos aminoa-cidos (Transaminaçaoo, descarboxilaçaoo, desaminaçaoo).
04 – Análise Físico-química e Sensorial de Alimentos
4.1 –  Princíve-pios e me-todos aplicados as ana-lise fíve-sico-quíve-mica de alimentos.
4.2 - Princíve-pios e me-todos aplicados as ana-lise sensorial de alimentos.
05 – Fundamentos de Tecnologia de Alimentos
5.1 –  Princíve-pios e me-todos gerais de conservaçaoo de alimentos.
5.2 - Processos e te-cnicas utilizadas na produçaoo de alimentos.
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- ALMEIDA, T. C. A.; HOUGH, G.; DAMArSIO, M. H.; DA SILVA, M. A. A. P. Avanços em análise sensorial. Saoo
Paulo: Livraria Varela, 1999.
ANDRADE, E. C. B. Análise de Alimentos uma visão química da Nutrição. 2. ed. rev. e amp. Saoo Paulo:
Livraria Varela, 2012. 324 p.
- ARAUrJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e pra-tica. 5. ed. Viçosa: UFV, 2011. 601 p.
- BOBBIO, F. O.; BOBBIO, P. A. Introdução à Química de Alimentos, Saoo Paulo: Varela, 3. ed. 2003.
- BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do Processamento de Alimentos. Saoo Paulo: Varela, 3. ed. 2003.
- BOBBIO, F. O; BOBBIO, P. A. Manual de Laboratório de Química de Alimentos, Saoo Paulo: Varela, 3. ed.
2003.
- CAMPBELL-PLATT, G. Ciência e tecnologia de alimentos. Barueri, SP: Manole, 2015.
- CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. ed. Campinas: Ed.
Unicamp, 2003.
- CHAVES, J. B. P.; SPROESSER, R. L. Práticas de laboratório de análise sensorial de alimentos e
bebidas. Viçosa/MG: UFV, 1993.
- CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio. 2. ed.
rev. e ampl. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2005. 783 p.
- COULTATE, T. P. Alimentos: A Química de seus Componentes. Porto Alegre: Artmed. 2004. 368 p.
- DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de Fennema. Traduçaoo Adriano
Brandelli. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 4. ed. Curitiba: Editora Champagnat - Pucpress, 2013.
531 p.
- EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. Saoo Paulo: Atheneu, 2000.
- FARIA, E. V.; YOTSUYANAGI, K. Técnicas de análise sensorial. Campinas: ITAL/LAFISE, 2002.
- FELLOWS, P. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e práticas. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2006. 602 p.
- FENNEMA, P. E. O. Química de Alimentos de Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- FRANCO, M. R. B. Aroma e sabor de alimentos: temas atuais. Saoo Paulo: Varela, 2004.
- FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Saoo Paulo: Ed. Atheneu, 2008.
- FRAZIER, W. C.; WESTHOFF, D. C. Microbiología de los Alimentos. 4. ed., Zaragoza: Acribia, 1993.
- GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS. J. R. G. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. Saoo Paulo:
Nobel, 2008. 511 p.
- GONÇALVES, E. C. B. A. Análise de alimentos: uma visão química da nutrição. Saoo Paulo: Livraria
Varela, 2006. 324 p.
- JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 712 p.
- KOBLITZ, M.G.B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicaçooes pra-ticas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
- LAWRIE, R.A. Ciência da carne. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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- MORETO, E.; FETT, R.; GONZAG, L. V.; KUSKOSKY, E. M. Introdução à Ciência de Alimentos.
Floriano-polis: UFSC, 2006, 251 p.
- NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger – Princípios de Bioquímica. 4. ed. Saoo Paulo: Ed. Sarvier, 2006.
- OETTERER, M., REGITANO-D'ARCE, M. A. B., SPOTO, M. H. F. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de
Alimentos. Barueri: Manole, 2006. 632 p.
- ORDOrNZEZ, J. A. e colaboradores. Tecnologia de Alimentos: Componentes dos Alimentos e
Processos. v. 1. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- ORDOrNZEZ, J. A. e colaboradores. Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal. v. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
- RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. Química de Alimentos. 2. ed. Saoo Paulo: Edgard Bluhcher, 2007.
- SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia dos Alimentos, Varela, Saoo Paulo. 2000.
- PARDI, M. C.; SANTOS, I. F.; SOUZA, E.R.; PARDI, H. S. Ciência, Higiene e Tecnologia de Carne. 2. ed.
Volume II, Goiana: Universidade Federal de Goia-s, 2001. 120 p.
- PRICE, J.F.; SCHWEIGERT, B.S. Ciencia de la carne y de los productos carnicos. Zaragoza: Editorial
Acribia, 1994.
- RAMOS, E.M.; GOMIDE, L.A.M. Avaliaçaoo da qualidade de carnes: fundamentos e metodologias. Viçosa:
Editora UFV, 2007.
- VARNAM, A.H.; SUTHERLAND, J.P. Carne y productos cárnicos: tecnología, química y microbiología.
Zaragoza: Editorial Acribia, 1995.
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ANEXO V

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – PPGCTA

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO REFERENTE À SELEÇÃO DE MESTRADO EDITAL
03/2016 DO PPCGTA
Eu,

............................................................................................,

portador

do

documento

de

identidade

nº................................., requerimento da inscriçaoo nº................................, para concorrer a uma vaga na seleçaoo de
mestrado do edital 01/2014 do Programa de Po-s Graduaçaoo em Ciea encia e Tecnologia de Alimentos
(PPGCTA) apresento recurso junto as Coordenaçaoo do PPGCTA.
Venho por meio deste solicitar a......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. (explicitar a decisaoo que esta- contestando).
Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisaoo

saoo: ..................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................Para fundamentar essa contestaçaoo, encaminho anexos os seguintes
documentos:

(caso

necessa-rio

anexar

documentos)................................................................................................................................................................................................
..
Joaoo Pessoa, ......de......................de 2017
...............................
................................................

Assinatura do

candidato
RECEBIDO em......../......./2017
por..................................................................
(Assinatura e cargo/funçaoo do servidor que receber o recurso)
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