
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE CIÊNCIAE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
 

EDITAL  
 

PROCESSO SELETIVO 2014/1 - MESTRADO 
  

O Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul comunica a abertura do Processo Seletivo para o 
Curso de Mestrado para ingresso no primeiro semestre de 2014. 

 
Inscrição: 11 a 14/11/2013 

Endereço: Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFRGS 
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Caixa Postal 15.090  
CEP: 91501-970 Porto Alegre, RS. 
Fone:  (51) 3308-6684 
e-mail: PPGCTA@ufrgs.br 

 
 Documentação necessária: 

1. Formulário de inscrição; 
2. Cópia do RG e CPF;  
3. Cópia do diploma do curso de graduação; caso ainda não possua o diploma, apresentar 
comprovante de conclusão ou de matrícula no último semestre do curso de graduação; 
4. Cópia do histórico escolar do curso de graduação;  
5. Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq, devidamente documentado;  
6. Fotografia 3x4;  
7. Para candidatos estrangeiros, comprovante de proficiência em Língua Portuguesa (CELPE- 
BRAS) com nível de proficiência Intermediário Superior, exceto quando esta língua for oficial 
no país de origem;  
8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição através de Guia de Recolhimento da 
União, com descrição: “Serviços Administrativos”, unidade gestora: “Instituto de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos”, no valor de R$ 100,00 (cem reais) disponível  em 
http://www1.ufrgs.br/guiarecolhimento/pagamentoexterno.php . 
9. Carta de aceite de orientação de um docente-orientador do PPGCTA, conforme modelo 
disponível na página do PPGCTA (http://www.ufrgs.br/ppgcta). 

A documentação poderá ser enviada por SEDEX ou entregue pessoalmente na secretaria do 
PPGCTA. 

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão recebidos até 14/11/2013. O resultado do 
pedido de isenção será divulgado até o dia 20/11/2013 na página do PPGCTA 
(http://www.ufrgs.br/ppgcta). 

A lista dos docentes-orientadores, com suas respectivas linhas de pesquisa e a quantidade de 
vagas oferecidas, encontra-se no Anexo 1 deste edital. 

Processo Seletivo 

O Processo Seletivo será composto por duas etapas: 
1ª ETAPA - Prova Escrita de Conhecimentos, com caráter eliminatório. 
2ª ETAPA - Prova de Interpretação de Artigo Científico e pontuação do Curriculum vitae: 

http://www1.ufrgs.br/guiarecolhimento/pagamentoexterno.php
http://www.ufrgs.br/ppgcta
http://www.ufrgs.br/ppgcta


A Prova Escrita de Conhecimentos será composta de 40 questões objetivas (nota máxima 10), 
abrangendo a área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O tempo total de duração da prova 
será de 3 h. Os candidatos deverão obter nota igual ou superior a 6,0 para prosseguirem a 
próxima etapa.  

A Prova Escrita de Conhecimentos abordará questões sobre tecnologia de alimentos, química e 
bioquímica de alimentos, e microbiologia de alimentos. Bibliografia recomendada: 

1. Fellows P. Food Processing Technology: Principles and Practice. VCH: Weinheim, 1988; 

2. Damodaran S, Parkin L K, Fennema O R. Food chemistry. CRC Press: London, 2008;  

3. Jay J M. Modern food microbiology. Van Nostrand Reinhold: New York, 1992; 

4. Aquarone, E., Borzani, W., Schmidell Netto, W., Lima, U.d.A. 2001. Biotecnologia 
industrial: biotecnologia na produção de alimentos. Edgard Blucher, São Paulo. 

A Prova de Interpretação de Artigo Científico será realizada a partir de um artigo científico em 
inglês (nota máxima 10), na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O tempo total de 
duração da prova será de 3 h. Será permitida a consulta de dicionário impresso 
inglês/português. 

A pontuação do Curriculum vitae será baseada na Planilha de Pontuação (Anexo 2) que deverá 
ser preenchida pelo candidato. O Curriculum vitae deverá vir acompanhado da documentação 
pertinente, numerada e organizada na ordem dos itens registrados na Planilha de Pontuação.  

A classificação final dos candidatos no Processo Seletivo para Mestrado obedecerá à ordem 
decrescente da nota final do candidato calculada através da média das notas obtidas nas 
provas: a) Prova Escrita de Conhecimentos; b) Interpretação de Artigo Científico; c) Curriculum 
vitae documentado. 

O Resultado do Processo Seletivo será publicado página do curso na internet 
(http://www.ufrgs.br/ppgcta) por ordem de classificação, a qual servirá de base para o 
encaminhamento de bolsas. O encaminhamento das bolsas obedecerá aos critérios 
estabelecidos pelo CNPq e CAPES. A aprovação no Processo Seletivo não implica na obtenção 
de bolsa de estudo. 

Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação encaminhada para a 
inscrição, a qual permanecerá disponível por dois meses (a contar da data de divulgação do 
resultado final de seleção). Após esse prazo, será descartada. 

Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no dia 03 de março de 2014, e só 
poderão cursar disciplinas da Pós-Graduação após efetivarem sua matrícula no Curso. 

Independentemente da classificação geral do candidato no Processo Seletivo para Mestrado 
2014/1, a efetivação da matrícula dependerá da disponibilidade de vagas oferecidas pelo 
orientador. 

Os alunos que foram aprovados no Processo Seletivo, mas que não se classificaram para as 
vagas do orientador pretendido, poderão se matricular em vagas não preenchidas com outros 
orientadores do PPGCTA, desde que estes entrem em acordo e o novo orientador forneça uma 
carta de aceite. 

Não é assegurada a concessão de bolsa aos candidatos selecionados. 

Situações não previstas 

Todas as situações não previstas neste edital serão analisadas e resolvidas pela Comissão de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFRGS. 

http://www.ufrgs.br/ppgcta


Cronograma de atividades do Processo Seletivo para Mestrado 2014/1 do PPGCTA/UFRGS 

Atividade Data 

Vigência do edital 01/10/2013 a 31/03/2014 

Período de inscrição 11 a 14/11/2013 

Divulgação das aprovações de isenção de taxa de inscrição 20/11/2013 

Divulgação das inscrições homologadas 22/11/2013 

Prova Escrita de Conhecimentos 7/12/2013 – 09 h 

Divulgação do resultado da Prova Escrita de Conhecimentos 7/12/2013 – 16 h 

Prova de Interpretação de Artigo Científico 9/12/2013 – 09 h 

Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo 16/12/2013 

Período para o recebimento de recursos 17 a 18/12/2013 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo  20/12/2013 

Matrícula PPGCTA para o 1º semestre de 2014 03/03/2014 

 

 



ANEXO 1 
 

Docentes orientadores, áreas de pesquisa e número de vagas oferecidas para o Processo Seletivo de Mestrado 2014/1 
 

Orientadores Pesquisa Nº vagas oferecidas 

Adriano Brandelli Proteínas e peptídeos bioativos; nanobiotecnologia aplicada a alimentos. 2 

Alessandro de O. Rios Compostos bioativos em alimentos. 2 

Caciano P. Z. Noreña Processamento e armazenamento de alimentos. 2 

Eduardo Cesar Tondo Segurança de alimentos e sistemas de gestão da segurança de alimentos. 1 

Florencia C. Olivera Química de alimentos; aditivos em alimentos. 1 

Marco Antônio Z. Ayub 
Bioengenharia em alimentos; avaliação de ciclo de vida de produtos e/ou processos 
alimentícios. 

2 

Plinho Francisco Hertz Enzimologia aplicada alimentos. 1 

Rafael Costa Rodrigues Tecnologia enzimática aplicada a alimentos. 2 

Rosane Rech Bioprocessos em alimentos. 2 

Simone H. Flôres Alimentos funcionais; biofilmes comestíveis. 1 

Vitor Manfroi Tecnologia de bebidas. 2 

Total de vagas oferecidas  18 
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ANEXO 2 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO 2014/1 – PPGCTA 

Planilha de pontuação do Curriculum vitae 
 
 

Nome do Candidato: 

 
 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ITEM Quantidade Pontuação 
Nº do 

documento 

1.1 Formação Superior    

a) Graduação na área de alimentos / química / 
farmacêutica / agrárias (2 pontos) 

   

b) Curso superior tecnológico na área de alimentos (1 
ponto) 

   

1.2 Especialização em curso reconhecido pela CAPES área de 
alimentos (1 ponto) 

   

1.3 Cursos avulsos (0,02 ponto/curso com no mínimo 15 h, 
máximo 0,5 ponto)* 

   

1.4 Curso de idioma completo ou certificado em prova de 
proficiência em idioma estrangeiro** (1 ponto) 

   

TOTAL DO ITEM 1    

*Cursos a serem aprovados pela Comissão de Seleção. Não serão computados cursos de informática e 
de línguas. 
** Provas de proficiência em idioma estrangeiro com reconhecimento internacional (ex.: Toefl, CPE, 
IELTS) 
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2. ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS 

ITEM Quantidade Pontuação 
Nº do 

documento 

2.1 Monitorias (0,25 ponto/semestre)    

2.2 Iniciação Científica ou Tecnológica ou Extensão (0,5 
ponto/semestre) 

   

2.3 Trabalho apresentado em eventos (pelo candidato)    

a) Congressos internacionais (0,3 ponto/comunicação)    

b) Congressos nacionais (0,2 ponto/comunicação)    

c) Congressos regionais/locais (0,1 ponto/comunicação)    

2.4. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico 
indexado (x 0,5 para 2º autor em diante)*   

 

a) Qualis A: 4 ponto/artigo.    

b) Qualis B: 2 ponto/artigo.     

c) Qualis C: 1 ponto/artigo    

d) Sem classificação Qualis ou em Anais de Evento: 0,4 
ponto/artigo 

  
 

TOTAL DO ITEM 2:    

*Será utilizada a classificação Qualis da área de Ciências de Alimentos 

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO 

TOTAL DO ÍTEM 1  

TOTAL DO ÍTEM 2  

PONTUAÇÃO TOTAL (máximo 10 pontos)  

 


