
 

 

EDITAL Nº 29/2020 
  

Processo Seletivo para ingresso de bolsistas de 
Ações Emergenciais da CAPES nos Programas de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química, 
Física, e Nanociências e Materiais Avançados. 

  
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna 
pública a abertura das inscrições para processo seletivo para ingresso de bolsistas de Mestrado 
e Doutorado Acadêmico stricto sensu no âmbito do processo CAPES 23038.003279/2020-11 
de Ações Emergenciais, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de 
candidatos. 
  
1.      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
1.1.     Serão atribuídas um total de 6 (seis) bolsas, sendo 1 (uma) de mestrado e 1 (uma) de 
doutorado para cada um dos seguintes Programas de Pós-Graduação: 

I. Ciência e Tecnologia/Química (PPG-CTQ) - http://propg.ufabc.edu.br/ppgquimica/ 
II.  Física (PPG-FIS) - http://fisica.ufabc.edu.br/ 

III.  Nanociência e Materiais Avançados (PPG-NMA) - http://nano.ufabc.edu.br/ 
1.2. A Comissão de Seleção será constituída por um membro de cada um dos três Programas 
de Pós-Graduação listados no item 1.1, a serem indicados pelas respectivas Coordenações, após 
o período de inscrição dos candidatos, de forma a não haver conflito entre a Comissão e 
possíveis orientadores. 
1.3.   Os candidatos participantes do processo seletivo, uma vez selecionados, devem 
comprovar a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, em qualquer 
área de conhecimento, até a data da matrícula, a ser divulgada pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação.  

Parágrafo único. Alunos regulares da pós-graduação que não sejam bolsistas e cujos 
projetos tenham relação com os temas referentes ao combate à pandemias e epidemias 
também poderão se candidatar no processo seletivo definido no presente edital. 

1.4.   Os candidatos deverão estar aptos a receber as bolsas a partir de junho de 2020. 
1.5. A seleção dos candidatos será realizada com base em: (1) histórico escolar do 
candidato; (2) análise do currículo Lattes; e (3) entrevista a ser realizada pela comissão de 
seleção. 
1.6.   O candidato deverá indicar até dois (2) temas de pesquisa de interesse dentre os listados 
abaixo. 

Parágrafo único. Temas de pesquisa que não se enquadrem nos listados abaixo mas 
que dialoguem com temas referentes ao combate a pandemias e epidemias poderão ser 
considerados a critério da Comissão de Seleção. 

 
A. Seleção de inibidores multi-específicos para as cisteíno proteases de SARS-Cov-2 e 

proteases do hospedeiro que participam da patogênese do vírus: uma abordagem para a 
busca de novos agentes antivirais; 



 

 

B. Avaliação do estresse oxidativo em estudos in vitro utilizando células humanas durante 
a infecção por SARS-CoV-2; 

C. Avaliação do potencial antiviral de metabólitos especiais oriundos da biodiversidade 
florística brasileira para o desenvolvimento de protótipos moleculares para tratamento 
da COVID-19; 

D. Descoberta e Planejamento de Novos Candidatos a Fármacos frente ao SARS-CoV-2 
empregando métodos de quimioinformática; 

E. Desenvolvimento de formulações nanoparticuladas inalatórias no combate à COVID-
19 e outras síndromes respiratórias agudas; 

F. Desenvolvimento e produção em grande escala de um circuito de respiração artificial 
em silicones esterilizável; 

G. Peptídeos Antimicrobianos no Combate a Agentes Pandêmicos; 
H. Sistema point-of-care e sistema automatizado baseado em nanopartículas de ouro para 

diagnóstico de COVID-19; 
I. Estudos fundamentais sobre a interação do vírus com materiais metálicos, 

semicondutores, poliméricos nanoestruturados; 
J. Identificação de materiais eficientes para inativação viral, auto-desinfecção; 
K. Estudos de contaminação de superfície envolvendo temperatura e umidade na 

propagação de doenças, incluindo viroses; 
L. Estudos de materiais que podem produzir espécies altamente reativas que contribuem 

para a eliminação rápida de partículas virais. 
M. Cálculos teóricos e simulações de Dinâmica Molecular em sistemas modelo que 

representam a interação de vírus com as superfícies. 
N. Desenvolvimento de nanomateriais que produzam resposta colorimétrica em amostras 

contaminadas por COVID-19, fazendo uso de sondas imunológicas e/ou a detecção da 
sequência genética do vírus, aplicando posteriormente esse material em sistemas de 
papel para fluxo lateral para testes de diagnóstico. 

O. Desenvolvimento de biossensores para detecção em tempo real de anticorpos IgG e IgA 
da COVID-19 por transdução eletroquímica, com potencial de realização de medidas 
de modo point-of-care. 

P. Síntese e caracterização de nanopartículas metálicas associadas a fotossensibilizadores 
para aplicação em biologia e energia e/ou uso de enzimas proteolíticas para aplicações 
catalíticas e terapêuticas. 

Q. Estudos de foto transferência de elétrons à longa distância para biomoléculas quirais 
aplicáveis em energia e spintrônica.  

R. Propriedades virucidas de materiais nanoestruturados. 
 
1.7. Mais detalhes sobre os temas listados acima, incluindo contatos de potenciais 
orientadores, podem ser encontrados no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no endereço: 
http://propg.ufabc.edu.br. 
 
2.      DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 



 

 

2.1.   As inscrições serão realizadas através do sistema SIGAA. Para se inscrever no processo 
seletivo, o candidato deverá acessar, no período entre 24 de abril a 15 de maio de 2020 (horário 
de Brasília), o endereço eletrônico  
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf,  selecionar o processo seletivo 
de bolsistas de Ações Emergenciais da CAPES e realizar sua inscrição. A inscrição consiste 
em responder ao questionário e fornecer o disposto no item I listado abaixo; adicionalmente, é 
necessário anexar os documentos digitalizados referentes aos itens II a VI listados abaixo 
(obrigatoriamente em formato PDF):  

I. Endereço eletrônico para o Currículo Lattes atualizado do candidato (para mais 
informações acesse http://lattes.cnpq.br/; 

II. Arquivo único, em formato PDF, com todos os comprovantes dos itens existentes do 
currículo; 

III. RG do candidato (a CNH não substitui o RG); 
IV. Diploma e histórico de Graduação do candidato (na ausência de Diploma, serão 

aceitos Certificado de Conclusão, ou Atestado de Previsão de Conclusão, ambos 
emitidos pela Universidade em que o candidato cursou(a) a graduação); 

V. Candidatos a doutorado que possuem título de mestre deverão apresentar o histórico e 
o Certificado de conclusão do Mestrado ou Ata da Defesa, ou documento 
comprovando a data da defesa até a data de divulgação do resultado final deste edital. 

VI. RNE/RNM, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE/RNM, será aceita, para 
inscrição, cópia do passaporte). 

  
2.2 Não serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros canais que não o previsto 
neste Edital. 
 
3.      CRONOGRAMA 
 
3.1.     O calendário de inscrição, seleção e atribuição das bolsas é apresentado abaixo: 
 
24/04/2020:   Início das inscrições; 
15/05/2020:   Término das inscrições; 
18/05/2020:   Divulgação das inscrições homologadas; 
18 a 19/05/2020:  Período de interposição de recurso; 
20/05/2020:   Divulgação das inscrições homologadas após recurso; 
Até 25/05/2020:  Divulgação do resultado parcial no site do curso; 
25 a 26/05/2020:  Período de interposição de recurso sobre resultado parcial; 
Até 28/05/2020:  Divulgação do Resultado Final; 
01 a 03/06/2020:  Envio da documentação dos candidatos aprovados à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação; 
04 a 05/06/2020: Chamada dos candidatos da lista de espera, caso as vagas não tenham 
sido preenchidas.  

     
3.2. Todos os resultados serão divulgados na página eletrônica oficial da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, no endereço: http://propg.ufabc.edu.br. 



 

 

3.3.   Dúvidas e solicitação de informações adicionais devem ser direcionadas para o e-mail: 
gabinete.propg@ufabc.edu.br. 
  
4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
  
4.1. O processo seletivo será constituído das etapas descritas a seguir: 

I. Análise e avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato (caráter 
eliminatório); 

II. Entrevista (caráter eliminatório): Os candidatos serão convocados para a entrevista 
remota mediante comunicado na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no 
endereço: http://propg.ufabc.edu.br, juntamente com a publicação da lista de 
homologação das inscrições. 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO 
  
5.1. Será desclassificado e excluído do processo seletivo o candidato que: 

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em qualquer etapa da seleção; 
II. Não apresentar a documentação completa requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste edital; 
III. Não estiver presente para a entrevista, na data, horário e link especificado; 
IV. Infringir as demais disposições previstas neste Edital. 
  
6. DO RESULTADO 
  
6.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo na página eletrônica oficial 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no endereço: http://propg.ufabc.edu.br. 
6.2. O resultado contendo a classificação e a aprovação será publicado na página eletrônica 
oficial da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no endereço: http://propg.ufabc.edu.br. 
6.3. Para cada um dos Programas de Pós-Graduação listados no item 1.1., serão aprovados 
dois candidatos, um para Mestrado e um para Doutorado. 
6.4. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão 
à seguinte ordem: 1º. Maior nota no currículo, 2º. Maior nota na entrevista, 3º. Maior nota no 
histórico.  
 
7. DO RECURSO 
  
7.1. Caberá recurso, em face dos resultados previstos no item 4.1 deste Edital, pelas razões 
de legalidade e de mérito.  
7.2. Os recursos deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail 
gabinete.propg@ufabc.edu.br, de forma fundamentada para que possam justificar nova 
deliberação. 
7.3. O recurso deve atender ao seguinte: 



 

 

I. O assunto do e-mail deve conter: Recurso - Chamada CAPES - Ações Emergenciais 
COVID-19 - “Nome do candidato”; 

II. Não há um modelo de texto para recursos previstos neste edital, devendo o próprio 
candidato redigir as suas alegações de forma clara e objetiva. 

7.4. As solicitações enviadas para canais diferentes dos indicados neste Edital não serão 
apreciadas pela Comissão de Seleção. 
7.5. Caberá à Comissão de Seleção analisar os recursos interpostos pelos candidatos desde 
que o pedido esteja em conformidade com os prazos e procedimentos previstos neste Edital. 
7.6. Não caberá novo recurso (segundo recurso) em face da decisão da Comissão de 
Seleção. 
7.7. Os recursos previstos neste Edital não possuem caráter suspensivo. 
 
8. DAS BOLSAS 
8.1. As bolsas às quais o presente edital se refere são regulamentadas pela Portaria Capes nº 
76/2010 e serão pagas por esta Agência com depósito em conta corrente no Banco do Brasil a 
ser indicada pelos beneficiários. 
8.2. As bolsas de mestrado terão 24 mensalidades e as bolsas de doutorado 36 mensalidades, 
sendo que estas últimas poderão ser prorrogadas por mais 12 meses a critério da Capes.  
8.3. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação. 
  

Santo André, 24 de Abril de 2020. 
  
  
  
  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 



 

 

 


