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EDITAL 002/MPFMC/2016 

 

 A Coordenação do Mestrado Profissional em Farmacologia (MPFMC), do Centro de Ciências 

Biológicas, da Universidade Federal de Santa Catarina, faz saber que, no período de 01 de outubro a 10 

de novembro de 2016, estarão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão no Programa 

de Pós-Graduação em Farmacologia - nível Mestrado Profissional.  

 

 

I. DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 Para inscrição os documentos
1
 deverão ser entregues em envelope lacrado com identificação do 

candidato (conforme Anexo I), na seguinte ordem: 

 

1. Comprovante de inscrição on-line (disponível em 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010085); 

2. Carta de intenções, elaborada pelo candidato (máximo 4 páginas A4, letra tamanho 12 pontos e 

espaçamento entre linhas de 1,5 pontos), incluindo detalhes sobre: 

a) o interesse pelo Mestrado Profissional em Farmacologia;  

b) a contribuição do Mestrado Profissional em Farmacologia para a carreira profissional; 

c) uma proposta de dissertação a ser desenvolvida durante o Mestrado Profissional em Farmacologia; 

d) a linha de pesquisa e o(a) orientador(a) aos quais se candidata, conforme listagem apresentada no 

Quadro I deste edital; 

d) a disponibilidade de tempo e de local para executar a proposta; 

e) atividades profissionais e/ou acadêmicas que considera relevantes no Curriculum vitae. 

3. Fotocópia do diploma de graduação OU comprovante de ter concluído ou estar cursando a última fase 

de curso de graduação;  

4. Fotocópia da carteira de identidade e CPF, OU passaporte no caso de estrangeiros;  

5. Cópia impressa do Currículo Lattes, o qual deve estar cadastrado em http://lattes.cnpq.br.  

 

1.2 As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente até 10/11/2016, no horário compreendido entre 

08:00h e 12:00h, ou pelos Correios. Caso o candidato opte pelo envio por Correios, toda a 

documentação deverá ser encaminhada por SEDEX ao endereço citado na sequência deste documento. 

Para efeito de prazo, será considerada a data da postagem até 10/11/2016. 

 

Mestrado Profissional em Farmacologia 

Secretaria Integrada de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas 

Prédio MIP - Sala 05 (Andar Térreo) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Campus Universitário, Córrego Grande 

CEP: 88040-900 - Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

Fones para contato: (48) 3721-2713/2715/2712/2714/2711 / E-mail: mp.ppgfmc@contato.ufsc.br. 

 

 

 

                                                           
1
 Documentos originais, inclusive aqueles que comprovem atividades descritas no currículo, deverão ser 

apresentados na análise de currículo (ETAPA 2), ou quando solicitados. 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010085
http://lattes.cnpq.br/
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Candidatos que optarem pelo envio por Correios devem enviar também cópia digitalizada de 

todos os documentos em PDF (único arquivo), para a Secretaria do Programa no e-mail: 

mp.ppgfmc@contato.ufsc.br (Assunto: Seleção Mestrado Profissional – nome do candidato), 

incluindo também o código de rastreamento do objeto. 

 

  Observações:  

1. Serão homologadas somente inscrições com a documentação completa exigida neste Edital; 

2. A homologação ou não das inscrições será publicada na página eletrônica do PPGFMC 

(http://ppgfarmaco.ufsc.br), a partir do dia 11 de novembro de 2016. 

 

 

II. DO CALENDÁRIO DAS PROVAS E ETAPAS DA SELEÇÃO  

 

O processo seletivo consistirá de duas etapas de acordo com o seguinte calendário:  

ETAPA 1 – PROVA ESCRITA – dia 22 de novembro de 2016. 

ETAPA 2 –  ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO E DA CARTA DE INTENÇÕES COM O CANDIDATO 

– dias 23 e 24 de novembro de 2016. 

 

Sobre a ETAPA 1 – PROVA ESCRITA – dia 22 de novembro de 2016 – 9:00 h 

 

A prova escrita terá questões discursivas e/ou de múltipla escolha, sobre os temas 

farmacocinética e farmacodinâmica, com início às 9:00h do dia 22 de novembro 2016, e duração de no 

máximo 2 horas. A prova escrita será realizada no Departamento de Farmacologia da UFSC (Centro de 

Ciências Biológicas, ala nova do CCB, Bloco D, Campus Universitário – Córrego Grande, 

Florianópolis). 

Observações:  

1. A nota mínima para a aprovação na ETAPA 1 do processo seletivo será 6,0 (seis).  

2. Somente os candidatos aprovados na ETAPA 1 serão chamados para a ETAPA 2. 

3. Uma lista com o dia e horários da entrevista dos candidatos aprovados na ETAPA I será afixada no 

mural do Departamento de Farmacologia, e disponibilizada na home-page do Programa 

(http://ppgfarmaco.ufsc.br), a partir das 14:00h do dia 22 de novembro de 2016.  

 

Sobre a ETAPA 2 –  ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO E DA CARTA DE INTENÇÕES COM O 

CANDIDATO – dias 23 e 24 de novembro de 2016 

 

A arguição sobre o conteúdo do currículo e da carta de intenções do candidato será 

realizada por agendamento, a partir das 9:00h do dia 23 de novembro de 2016, e a partir das 9:00h do 

dia 24 de março de 2016.  

Observações:  

1. A nota mínima para a aprovação na ETAPA 2 do processo seletivo será 6,0 (seis).  

2. O agendamento desta etapa será realizado de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos no 

processo seletivo. 

3. Na ETAPA 2 o candidato será arguido sobre: 

a)  as informações presentes em seu currículo, as quais devem ser comprovadas com documentos 

originais; 

b) seu interesse no Mestrado Profissional em Farmacologia e contribuição do mesmo para a 

carreira; 

mailto:mp.ppgfmc@contato.ufsc.br
http://ppgfarmaco.ufsc.br/
http://ppgfarmaco.ufsc.br/
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c) proposta inicial para desenvolvimento da dissertação, incluindo exequibilidade e enquadramento 

dentro da área do mestrado, itens que deverão estar formalmente descritos na carta de intenções. 

4. O candidato deverá portar os documentos originais encaminhados durante sua inscrição no processo 

seletivo, bem como outros documentos comprobatórios das atividades descritas em seu Currículo 

Lattes (por exemplo: diplomas, publicações; estágios, atuação em pesquisa, extensão, monitoria; 

participação em congressos e eventos profissionais relevantes para a área de atuação; organização 

de eventos; tempo de atuação profissional; aprovação em concursos públicos; premiações; 

experiência didática, incluindo palestras e cursos ministrados). 

5. A pontuação final nesta etapa incluirá: i) a avaliação de atividades acadêmicas e profissionais; ii) a 

clareza da carta de intenções apresentada pelo candidato; iii) o grau de conhecimento do candidato 

sobre a exequibilidade, relevância, enquadramento dentro das vagas e linhas de pesquisa abertas no 

edital, e potenciais limitações da proposta inicial apresentada para desenvolvimento da dissertação.  

 

III. DA APROVAÇÃO  

 

Para aprovação no processo seletivo o candidato deverá atingir nota mínima igual a 6,0 (seis) em 

cada uma das etapas do processo seletivo.  

 

IV. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS APROVADOS  

 

A média classificatória será obtida de acordo com o quadro de pesos/pontuação abaixo:  

 

Itens da Avaliação Peso 

Prova de Conhecimento (ETAPA 1) 60% 

Arguição do Curriculum vitae e da carta de intenções com 

o candidato (ETAPA 2) 

40% 

 

V. DO NÚMERO DE VAGAS/ORIENTADORES/ÁREA E DO PERÍODO DO CURSO 

 

            Este edital visa o preenchimento de até 12 vagas, para a realização do Mestrado Profissional em 

Farmacologia, no período compreendido entre março de 2017 e fevereiro de 2019, obedecendo a 

disponibilidade de vagas oferecidas por orientador, e as respectivas linhas de trabalho, conforme o 

Quadro I. 

 

Quadro I: Disponibilidade de vagas por orientador. 

Orientador Número 

de vagas 

Linha(s) de trabalho do orientador 

Adair Roberto Soares dos Santos 01  Mecanismo de ação e cinética de fármacos sintéticos e produtos 

naturais 

 Estratégias farmacológicas para a terapêutica da dor 

Alcíbia Helena de Azevedo Maia 01  Toxicologia 

Anicleto Poli 01  Educação em Farmacologia 

 Mecanismo de ação e cinética de fármacos sintéticos e produtos 

naturais 

Áurea Elizabeth Linder 01  Educação em Farmacologia 
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 Mecanismo de ação e cinética de fármacos sintéticos e produtos 

naturais 

Carlos Rogério Tonussi 01  Estratégias farmacológicas para a terapêutica da dor 

Cilene Lino de Oliveira 01  Educação em Farmacologia 

 Psicofarmacologia translacional 

Jamil Assreuy 01  Educação em Farmacologia 

Leandro José Bertoglio 01  Psicofarmacologia translacional 

Rui Daniel Schroder Prediger 01  Psicofarmacologia translacional 

Thereza Christina Monteiro de 

Lima 

01  Psicofarmacologia translacional 

 Legislação aplicada a fármacos e fitoterápicos 

Helena Iturvides Cimarosti 01  Educação em Farmacologia 

Tadeu Lemos 01  Psicofarmacologia translacional 

 

Observações:  

1. O número máximo de vagas não será preenchido caso não haja candidatos aprovados em número 

suficiente no processo seletivo. 

2. A aprovação para ingresso no Mestrado Profissional dependerá da disponibilidade de orientador. 

3. Em caráter de excepcionalidade, após o preenchimento das vagas de mestrado deste edital e havendo 

demanda qualificada, existe a possibilidade de remanejamento de candidatos classificados para o 

preenchimento de vagas ociosas de mestrado, obedecendo-se a ordem de classificação de todos os 

candidatos, a disponibilidade de orientadores e a capacidade potencial do programa. 

 

VI. DA DIVULGACAO DOS RESULTADOS FINAIS 

  

Uma lista com os nomes dos candidatos aprovados e classificados no processo de seleção será 

afixada no mural do Departamento de Farmacologia e publicada na home-page do PPGFMC 

(http://ppgfarmaco.ufsc.br), a partir de 30 de novembro de 2016. 

 

 

VII. DOS RECURSOS 

 

7.1 O candidato poderá interpor recurso do resultado de cada uma das etapas do processo de seleção 

(homologação das inscrições, prova de conhecimento, análise do Curriculum vitae com o candidato) no 

prazo de 1 (um) dia útil após a publicação do resultado da referida etapa na página do Mestrado 

Profissional em Farmacologia (http://ppgfarmaco.ufsc.br/). 

7.2 Os recursos deverão ser redigidos por meio do formulário disponível no Anexo II e enviados para o 

e-mail mp.ppgfmc@contato.ufsc.br. 

7.3 Os recursos deverão ser legíveis e estar dentro do prazo estabelecido no item 7.1 deste Edital. 

7.4 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos estabelecidos no item 7 deste 

Edital. 

 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

i. Este Processo Seletivo Simplificado terá ampla divulgação, a partir do dia 21 de setembro de 

2016, ficando disponível na home-page do PPGFMC-UFSC (http://ppgfarmaco.ufsc.br). 

http://ppgfarmaco.ufsc.br/
http://ppgfarmaco.ufsc.br/
mp.ppgfmc@contato.ufsc.br
http://ppgfarmaco.ufsc.br/
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ii. Caberá à Comissão Examinadora decidir sobre as questões não previstas no presente edital. 

iii. Para maiores informações, dirigir-se a Secretaria do Programa, localizada no CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO - TRINDADE. CEP: 88040-970. Florianópolis, SC. FONE : 3721-

2715/2712/2713/2714/2711, ou escrever para o e-mail: mp.ppgfmc@contato.ufsc.br  

iv. A matrícula de alunos selecionados e o início das aulas serão realizados conforme o calendário 

acadêmico 2017 da UFSC, que será disponibilizado na página do PPGFMC 

(http://ppgfarmaco.ufsc.br). 

 

 

Florianópolis, 21 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Eduardo da Silva Santos 

Coordenador do Mestrado Profissional em Farmacologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mp.ppgfmc@contato.ufsc.br
http://ppgfarmaco.ufsc.br/
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ANEXO I – MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE PARA INSCRIÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SECRETARIA INTEGRADA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM FARMACOLOGIA 

 
EDITAL MPFMC Nº 002/2016 

 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 
 

CURSO: MESTRADO PROFISSIONAL EM FARMACOLOGIA 
 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
 

Número Processo Seletivo: ______________________________________________________________________________ 

 

Nível do curso (mestrado ou doutorado):____________________________________________________________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________________________________________ 

 

N
0
 RG: ____________________________________________ N

0
 CPF ___________________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________________ Telefone:__________________________________________ 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 


