
EDITAL Nº 578 de 30 de agosto de 2019 
 
 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE 2019 PARA INGRESSO EM 2020 
 

O Diretor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), torna pública a abertura das inscrições para o exame de 

seleção ao Programa de Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em 

Biociências (MP-EGeD), com início de nova turma no primeiro semestre de 2020. 

 1 - PÚBLICO ALVO 

Profissionais portadores de diploma de Graduação em cursos reconhecidos pelo Ministério 

da Educação (MEC), que tenham interesse em desenvolver ações nas áreas de 

Educação, Gestão e/ou Difusão em Biociências. 

 

2 - NÚMERO DE VAGAS 

São ofertadas até 15 (quinze) vagas: até 12 vagas para ampla concorrência e até 3 

vagas para ampla concorrência entre servidores da UFRJ.   

3 - INSCRIÇÕES 

3.1 - Período de Inscrições: de 16 a 18 de outubro de 2019 

3.2 – Taxa de inscrição: R$ 100,00  

O pagamento desta taxa deve ser feito até o dia 14 de outubro de 2019, através da 

emissão de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), com a identificação do 

candidato através do número do CPF na GRU. O candidato deverá acessar o site 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp para gerar a GRU e 

seguir as instruções de preenchimento que serão divulgadas no site 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/.  

3.3 – Documentos obrigatórios exigidos para inscrição no processo seletivo:  

(a) Formulário de inscrição* preenchido; 

(b) Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU).  

(c) Uma (1) cópia da “Carta de intenção da candidatura”, contendo a motivação para 

se inscrever no curso e a área de interesse para desenvolvimento do Projeto (Educação, 

Gestão ou Difusão em Biociências); 

(d) Uma (1) cópia impressa e uma (1) digital do Currículo Lattes (enviar o link por e-mail)** 

(e) Uma (1) cópia - frente e verso – autenticada do diploma de graduação ou do 

certificado oficial de conclusão de graduação (com data da colação de grau até 08 de 

outubro de 2019); 
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(f) Uma (1) cópia do Histórico escolar oficial da graduação (contendo assinatura e 

carimbo do responsável institucional pelo curso); 

(g) Uma (1) cópia legível do documento de identidade civil com foto.  Só serão aceitos 

documentos de identidade que ratifiquem nacionalidade e naturalidade. 

(h) Certidão de casamento ou de nascimento (dependendo do estado civil do 

candidato*** no ato da inscrição). 

(i) Termo de ciência e comprometimento com dedicação de no mínimo 20 horas 

semanais ao curso, incluindo atividades presenciais às quintas e sextas-feiras.****  

(j) Laudo médico (somente para candidatos portadores de deficiência)***** 

(l) Uma (1) foto 3x4  

 

* O formulário de inscrição se encontra disponível no site 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/.  

** O link com o endereço de acesso online ao Currículo Lattes (registrado na Plataforma 

Lattes do CNPq) deve ser enviado para o e-mail mpposgrad@bioqmed.ufrj.br . Qualquer 

atualização realizada no Currículo só será validada após o envio das informações ao 

CNPq. Só serão consideradas informações constantes na versão enviada por e-mail.  

*** Este documento é necessário para comprovação do nome atual do candidato 

(confirmar a acentuação e ortografia do nome nos documentos apresentados e verificar 

se houve alteração do nome após o casamento ou nos casos de divórcio). Candidatos 

que não possuem certidão de casamento precisam apresentar sua certidão de 

nascimento; os demais só devem apresentar a de casamento.  

**** O termo de ciência e comprometimento está disponível no ANEXO I deste Edital 

*****Aquele que declarar no Formulário de Inscrição ser portador de deficiência e 

requisitar condição especial para realização da prova, prevista no Decreto Federal Nº 

3.298/99, art. 40 §§ 1º e 2º, deverá apresentar Laudo Médico atual original, atestado e 

datado no ano de 2019, constando a Classificação Internacional de Doença – CID. 

Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.  

Obs.: Não serão aceitas inscrições contendo documentação incompleta.  

 

3.4 - Local das inscrições  

A documentação para inscrição deve ser entregue na secretaria acadêmica do 

Programa MP-EGeD, localizada no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da 

UFRJ, no seguinte endereço: Centro de Ciências da Saúde (CCS), Bloco D, Subsolo, Sala 6 

– Cidade Universitária/ Ilha do Fundão. A entrega da documentação para inscrição 

deverá ser feita no período de 16 a 18 de outubro de 2019, de quarta a sexta-feira, no 

horário das 10 h às 16 h. Obs.: Os (as) candidatos (as) que não puderem comparecer 

pessoalmente à secretaria do MP-EGeD poderão se inscrever por procuração.  
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4 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 – Composição da Comissão Avaliadora e Análise da documentação 

 

 A Comissão de Seleção do Mestrado Profissional (CSMP) para o processo seletivo de 

2019 será composta por membros indicados pela Comissão Deliberativa do Programa, 

cujos nomes serão divulgados na página do Programa 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ até o dia 02 de dezembro de 2019. A 

CSMP será formada por docentes da Comissão Deliberativa do Mestrado Profissional 

(CDMP) e por docentes credenciados (as) no Programa.   

 A documentação dos (as) candidatos (as) será examinada pela CSMP, nos dias 21 e 22 

de outubro de 2019. A CSMP poderá, nesta ocasião, não homologar a inscrição, caso a 

documentação não esteja de acordo com o exigido.  

 Fica a critério da CSMP solicitar, em casos especiais, documentação extra. Esta 

solicitação será feita através do contato direto por e-mail, divulgação na página do 

Mestrado Profissional http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e afixação no 

quadro de avisos da Pós-Graduação (local da inscrição). A data limite para 

apresentação da documentação extra solicitada será até o dia 24 de outubro de 2019. 

 A listagem de candidatos (as) com inscrição homologada será divulgada na página do 

Mestrado Profissional http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e na secretaria 

do MP-EGeD (local da inscrição) no dia 25 de outubro de 2019. 

  A divulgação do local das provas da primeira etapa do processo de seleção será feita 

no dia 25 de outubro de 2019, na página do Mestrado Profissional 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e na secretaria do MP-EGeD (local da 

inscrição).  

 

4.2 - Descrição do processo de seleção  

O processo seletivo será conduzido pela CSMP, e ocorrerá em duas (2) etapas, a saber:  

 

4.2.1 - Primeira Etapa: Prova Escrita (etapa eliminatória e classificatória)  

 As provas escritas desta etapa ocorrerão em dois (2) dias.  

Nota: As provas de cada um dos dias, por serem provas com escopos diferentes, terão 

notas mínimas de aprovação diferenciadas (ver adiante). 

 Datas: 06 e 07 de fevereiro de 2020 

 É obrigatória apresentação de documento oficial com foto para realização da prova 

escrita.  

 Os candidatos devem comparecer ao local da prova escrita com uma (1) hora de 

antecedência ao horário previsto para início da prova.  

 Não será permitida a entrada de candidatos (as) após o horário previsto para o início 

das provas. 

 No primeiro dia de prova, os (as) candidatos (as) receberão três (3) artigos científicos, 

em inglês, suprimidos o "resumo” e a “conclusão". Dentre os três (3) artigos, abrangendo 

as áreas de Educação, Gestão e/ou Difusão em Ciências, cada candidato (a) 



selecionará um (1) artigo para ler. O candidato deverá demonstrar compreensão de 

leitura do artigo escolhido, através da elaboração de um resumo, em português, 

contendo: os objetivos do trabalho, os pontos mais relevantes, apontamento de 

conclusões do artigo e uma possível sugestão de continuidade do trabalho.  

Obs.: Será permitido consultar dicionários inglês-português ou inglês-inglês, mas 

proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. 

 Na avaliação desta primeira prova escrita, a CSMP observará a capacidade de 

compreensão de leitura em inglês, capacidade de expressão escrita em português, 

incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão 

conceitual e clareza. 

 No segundo dia de prova, o candidato deverá elaborar uma redação com base em 

um tema, articulado com o contexto de compreensão pública da ciência, conforme 

as referências indicadas no anexo II deste edital indicadas pela CSMP. As instruções 

serão dadas no momento da prova. Na avaliação da redação, a CSMP observará a 

capacidade de estruturação e articulação de ideias em português sobre o tema 

indicado, incluindo a clareza nos argumentos e a qualidade geral do texto produzido. 

 Cada prova escrita será identificada apenas pelo número do candidato e será 

corrigida independentemente por dois (2) avaliadores, que atribuirão notas de zero (0) 

a dez (10). A nota final da avaliação escrita resultará da média das quatro notas 

obtidas (duas notas por prova). 

 Não haverá, sob qualquer condição, segunda chamada para a realização da prova 

escrita da primeira etapa.  O candidato que faltar um dos dois dias de prova da 

primeira etapa receberá nota zero neste dia.  

 A nota média mínima para aprovação na prova escrita do dia 06 de fevereiro de 2020 

(leitura e compreensão de artigo científico) é cinco (5,0) 

 A nota média mínima para aprovação na prova escrita do dia 07 de fevereiro de 2020 

(redação sobre tema indicado pela CSMP) é sete (7,0) 

  Candidatos com média na primeira etapa abaixo de seis (6) ou que não foram 

aprovados em qualquer prova da primeira etapa serão eliminados do processo 

seletivo.  

 Somente os trinta (30) primeiros classificados das vagas de ampla concorrência e os dez 

(10) primeiros das vagas para servidores da UFRJ, com média igual ou superior a 

seis(6,0) irão para a segunda etapa. O ranqueamento será feito com base nas notas 

das provas e no critério de desempate. 

 

Critério de desempate: 

1. Idade mais elevada (Lei Federal nº 10.741/2003, artigo 27, parágrafo único).  

 

 A divulgação das notas obtidas por cada candidato na primeira etapa ocorrerá no dia 

14 de fevereiro de 2020. 

 

Interposição de recursos: 

 Nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020 será facultada aos candidatos a interposição de 

recurso na secretaria acadêmica do curso (local da inscrição) das 10 h às 16 h. (OBS: os 

recursos serão avaliados pela CSMP).  



 No dia 20 de fevereiro de 2020 será feita a divulgação final do resultado da primeira 

etapa, na página do Mestrado Profissional http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-

profissional/ e na secretaria do MP-EGeD (local da inscrição). 

4.2.2 - Segunda Etapa: Prova oral (eliminatória e classificatória) 

 A prova oral ocorrerá nos dias 02 e 03 de março de 2020, nos horários de 9 às 12h ou 

das 13 às 18 h.  

 A banca examinadora da Prova oral será composta por docentes do Programa, 

indicados pela Comissão Deliberativa do MP-EGeD.  

 O dia e horário definidos para cada candidato(a) e o local onde será realizada a Prova 

oral serão divulgados no dia 20 de fevereiro de 2020, na página do Mestrado 

Profissional http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e na secretaria do MP-

EGeD (local da inscrição). 

 Cada candidato (a) será arguido (a) individualmente, com duração de até vinte (20) 

minutos, porém, deve chegar com trinta (30) minutos de antecedência do seu horário e 

aguardar no local até ser convocado pela banca examinadora.  

 Não haverá segunda chamada para a realização da prova oral da segunda etapa. O 

candidato que faltar nesta prova estará eliminado do processo seletivo. 

 Não será permitida a entrada de candidatos (as) após o horário marcado para o início 

da prova.  

 A prova oral será pública e gravada, sendo vedada a presença de candidatos (as) 

concorrentes. 

 Os (as) candidatos (as) serão arguidos somente pela CSMP, sendo vedado ao público 

arguir quaisquer dos (as) candidatos (as).  

 Durante as arguições, a comissão irá considerar: 

(a) As informações descritas no formulário de inscrição e o potencial de crescimento 

do (a) candidato (a); 

(b) A capacidade de articulação de ideias acerca de pelo menos uma (1) das três (3) 

áreas de concentração do Programa (Educação, Gestão ou Difusão em Ciências); 

(c) A qualidade das trajetórias profissional e acadêmica, incluindo as produções 

bibliográficas (artigos, comunicações em congresso, capítulos de livros, textos em 

jornais e revistas), técnicas e/ou artísticas/culturais.  

(d) As perspectivas do (a) candidato (a) sobre o seu próprio desenvolvimento 

acadêmico e profissional; 

(e) A capacidade do (a) candidato (a) em discutir e abordar outros temas de 

conhecimento geral. 

 

 A nota da prova oral será a resultante da soma das notas atribuídas por cada um 

dos examinadores a cada candidato (a), dividida pelo número de avaliadores.  

 A nota média mínima para aprovação na prova oral é de seis (6,0) 

 A divulgação da nota média obtida por cada candidato na prova oral será feita 

no dia 04 de março de 2020, na página do Mestrado Profissional 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e na secretaria do MP-EGeD 

(local da inscrição) 



 Nos dias 05 e 06 de março de 2020  será facultada aos candidatos a interposição 

de recurso à nota da prova oral na secretaria acadêmica do curso (local da 

inscrição) das 10 h às 16 h, que será avaliada pela CSMP.  

 Nos dias 09 e 10 de março de 2020 será feita a análise pela CSMP dos pedidos de 

recurso da segunda etapa. 

 

 

 

4.2.3 - Da nota final:  

 A nota final de cada candidato consistirá na média aritmética das notas obtidas 

nas provas escrita e oral. Serão selecionados por ordem classificatória até, no 

máximo, 12 candidatos (as) que obtiverem média maior ou igual a seis (6,0) para as 

vagas de ampla concorrência, e até no máximo 3 candidatos (as) que obtiverem 

média maior ou igual a seis (6,0) para as vagas de servidores da UFRJ.  

 

 O critério de desempate será: 

1. Idade mais elevada (Lei Federal nº 10.741/2003, artigo 27, parágrafo único).  

 

 A divulgação da nota final e da classificação de cada candidato será feita até o 

dia 11 de março de 2020, na página do Mestrado Profissional 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e na secretaria do MP-EGeD (local 

da inscrição) 

 

Obs.: Somente em casos de desistência de algum candidato aprovado, haverá 

reclassificação de candidatos que obtiveram média final maior ou igual a seis (6,0), 

respeitando o ranqueamento final e o critério de desempate. A validade deste processo 

seletivo será até maio de 2020, podendo haver reclassificações somente durante o prazo 

de validade da seleção.  

5 - MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS: 

 No dia 13 de março de 2020, será feita uma reunião dos alunos aprovados com a 

Coordenação do Programa MP-EGeD. O local e o horário da reunião serão 

divulgados pela secretaria acadêmica do curso, no site do Programa 

http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/ e por e-mail.   

 Os candidatos aprovados deverão comparecer na secretaria acadêmica do 

Mestrado Profissional (local das inscrições), nos dias 13 ou 16 de março de 2020, no 

horário das 10 às 16 horas, para preenchimento do formulário de matrícula e registro 

no sistema SIGA da UFRJ.  

  

Obs.: Os candidatos aprovados que por qualquer motivo não puderem comparecer na 

data da reunião ou serem matriculados no período estabelecido neste Edital, devem 

entregar na secretaria acadêmica do Programa, até o dia 12 de março de 2020, uma 

carta formal direcionada à Coordenação do Programa, contendo as devidas 



justificativas. Nestes casos, o prazo máximo para efetuar a matrícula é o dia 20 de março 

de 2020.  

6 - SOBRE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

O MP-EGeD não tem compromisso de conceder bolsas de estudo aos aprovados.  

 

7 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Informações relacionadas à estrutura curricular do Programa de Mestrado Profissional, 

orientadores (as) credenciados (as) e respectivas linhas de pesquisa poderão ser obtidas 

na página do Programa de Mestrado Profissional (http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-

profissional), diretamente na secretaria acadêmica do Programa de Mestrado Profissional 

ou através do email  mpposgrad@bioqmed.ufrj.br 

8 -  SOBRE A COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS E DATAS 

É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a), acompanhar a publicação de todos os 

atos e comunicados referentes a esta seleção, os quais estarão disponibilizados na página 

do Programa de Mestrado Profissional (http://www.bioqmed.ufrj.br/mestrado-profissional/) 

e afixados também no quadro de avisos da Secretaria do Mestrado Profissional.  

9 - CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

30/08/2019 ---------- Lançamento do Edital 

Até 14/10/2019 ---------- Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição 

 16/10/2019 10 h Início das Inscrições 

18/10/2019 16 h Término das Inscrições 

21 e 22/10/2019 ---------- Análise das documentações pela CSMP 

Até 24/10/2019 ---------- Entrega de documentação extra  

25/10/2019 ---------- 
Confirmação das Inscrições 

 Divulgação do Local da Prova Escrita 

02/12/2019 ---------- Divulgação dos membros da CSMP 

06/02/2020 13 h às 17 h 1ª Prova Escrita 

07/02/2020 13 h às 17 h 2ª Prova Escrita 

07 a 13/02/2020 --------- Correção das Provas  

14/02/2020   Divulgação do Resultado da 1ª Etapa 

17 e 18/02/2020  10 h às 16 h Interposição de Recurso (1ª Etapa) 

19/02/2020 -------- 
Análise do(s) Recurso(s) encaminhado(s) à 

CSMP 

20/02/2020 -------- Divulgação do Resultado Final da 1ª Etapa 

20/02/2020 -------- 
Divulgação do Local e Horário da Prova Oral 

de cada candidato 

02 e 03/03/2020* 9 h às 12 h Prova Oral  
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ou 

13 h às 19 h 

04/03/2020 ---------- Divulgação do Resultado da 2ª etapa 

05 e 06/03/2020 10 às 16 h Interposição de Recurso (2ª etapa) 

 09 e 10/03/2020   
Análise do(s) Recurso(s) encaminhado(s) à 

CSMP 

11/03/2020 ---------- 
Divulgação do Resultado Final do Processo 

Seletivo 

13/03/2020 10 h Reunião com Alunos Aprovados  

13 a 16/03/2020 10 h às 16 h Matrícula dos Alunos Aprovados 

 Cada candidato (a) será arguido (a) individualmente, com duração de até 20 minutos.  

 

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cabe à Comissão Deliberativa do Programa de Mestrado Profissional em Educação, 

Gestão e Difusão em Biociências, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, a 

deliberação sobre casos não previstos neste edital. 

Ao inscrever-se na seleção, o (a) candidato (a) reconhece que aceita as normas 

estabelecidas neste edital.   

 

 

 

Fabio Ceneviva Lacerda de Almeida 

Vice-Diretor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da UFRJ  

 

 

 

Sonia Maria Ramos de Vasconcelos 

Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Gestão e Difusão em 

Biociências / IBqM – UFRJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMETIMENTO 

 
NOME DO CANDIDATO: 

__________________________________________________________

RG: ______________________ CPF: ___________________________ 

 

Eu, 

__________________________________________________________

declaro que, se for aprovado no processo seletivo, aceito o compromisso 

de dedicar no mínimo 20 (vinte) horas semanais ao curso de Mestrado 

Profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências do Instituto 

de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da UFRJ e estou ciente de que 

as atividades presenciais do curso serão às quintas e sextas-feiras em 

horários a serem definidos.OBS: Caso o candidato possua vínculo 

empregatícioe exerça suas atividades profissionaissob supervisão de 

uma chefia imediata, sendo aprovado no processo seletivo, para realizar 

sua matrícula no curso,precisará apresentar novo termo de 

comprometimento, contendo ciência, concordância e autorização da sua 

chefia para participar das atividades do curso.  

 

Rio de Janeiro, _______ de __________________ de 2019 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 



ANEXO II 

 

REFERÊNCIAS 
 

A estratégia da UNESCO para ação sobre mudanças climáticas - 

Biblioteca Digital da UNESCO, 2008. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162715 

 

Mudanças climáticas e Amazônia. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252007000300012 

 

Percepção Pública da C&T no Brasil. 

Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, 2019. 

https://www.cgee.org.br/ 

 

O papel da ciência nas mudanças climáticas e na implementação dos 

ODS. 

Academia Brasileira de Ciências, 2019. 

http://www.abc.org.br/2019/05/29/o-papel-da-ciencia-nas-mudancas-

climaticas-e-na-implementacao-dos-ods/ 

 

Understanding the Climate. 

http://sites.nationalacademies.org/sites/climate/SITES_193558 
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