
EDITAL 04/2022 – PPGQB/UFAL 
PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES ESPECIAIS/ DOMÍNIO CONEXO EM DISCIPLINA 

 AVULSA DO PPGQB/UFAL PARA O SEMESTRE 2022.2 
 
Em atendimento ao Art. 27 da Resolução 50/2014-CONSUNI/UFAL, que regulamenta a Pós-
Graduação stricto sensu na Universidade Federal de Alagoas, e o Regimento do PPGQB/UFAL, a 
Coordenação do PPGQB/UFAL vem, através deste edital, divulgar o procedimento de inscrição para 
discentes especiais/domínio conexo participarem do processo seletivo para cursar disciplinas que 
serão ofertadas pelo programa no segundo semestre de 2022. 
 
Para maiores informações sobre as disciplinas ofertadas, favor acessar o anexo I deste edital 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                              
Define-se como Aluno Especial aquele que concluiu a graduação, mas que ainda não possui matrícula 
institucional ativa em Programa de Pós-Graduação stricto sensu e que cursa disciplina(s) de forma 
avulsa em curso(s) de Mestrado/Doutorado. 
 
Define-se como Aluno Domínio Conexo o aluno que possui matrícula institucional ativa em cursos 
de pós-graduação stricto sensu da UFAL ou de outras instituições de ensino superior e que cursa 
disciplina(s) de forma avulsa em outro(s) curso(s) de Mestrado/Doutorado. 
 

Apenas podem ser alunos especiais os egressos de Curso Superior portadores de diploma de graduação 
ou que apresentem certidão de colação de grau emitida dentro dos últimos 6 meses a contar da data da 
inscrição. 

 
Item 1 - PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA DE DISCENTES ESPECIAIS/DOMÍNIO CONEXO: 
1-As inscrições para as vagas destinadas a discentes especiais/domínio conexo serão realizadas no 
período de 04/07/2022 a 29/07/2022 por meio do sistema SIGAA no link 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto . 
2-Os candidatos deverão realizar a inscrição on-line no sistema SIGAA enviando os 

documentos que constam no item 3 desta chamada. 
 
Item 2 -  CONDIÇÕES DE ACEITE DA INSCRIÇÃO DE DISCENTE ESPECIAL/DOMÍNIO CONEXO EM 
DISCIPLINA  AVULSA 

 Os interessados deverão cumprir com absolutamente todos os requisitos exigidos para os 
discentes regulamente matriculados na disciplina, isto é, assiduidade quanto às aulas e atividades, 
aprovação nas provas, entrega de trabalhos etc. 

 Uma vez aprovados, ao final da disciplina, os discentes poderão solicitar um documento que 
comprova a aprovação na disciplina, bem como a ementa da mesma, contudo, o aproveitamento dos 
créditos em outros cursos de pós-graduação é de critério exclusivo dos programas, não cabendo 
responsabilidade ao PPGQB/UFAL. 

 Uma vez matriculado, o aluno que obtiver conceito insuficiente ou abandonar a disciplina poderá 
ficar impedido de cursar qualquer outra disciplina do PPGQB na condição de aluno especial por, pelo 
menos, mais um semestre. 

 De acordo com a Resolução normativa de número 6 do PPGQB/UFAL, TODAS as disciplinas devem 
ter, no mínimo, três (03) alunos regulares do PPGQB e devem ter, no máximo, 1/3 de alunos 
especiais/domínio conexo matriculados na turma. Assim, o quantitativo de vagas ofertadas basear-se-
á no número de alunos regulares do PPGQB que confirmarem a matrícula nas disciplinas do Programa. 
Logo, as disciplinas que constam no ANEXO I que não obtiverem o número mínimo de 3 alunos 
regulares do PPGQB matriculados não serão ministradas. 

 No caso de disciplinas que são ofertadas concomitantemente pelo PPGQB e por outros Programas 
de Pós-graduação, os alunos regularmente matriculados em outros programas poderão ter sua 
matrícula aceita para disciplina(s) no PPGQB. Neste caso, não há necessidade de obedecer ao número 
máximo de 1/3 de alunos especiais. 

 

 

Item 3 -  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO DE DISCENTE ESPECIAL/DOMÍNIO 

CONEXO: 
 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto


 Será necessário realizar no ato da inscrição no sistema SIGAA o upload do documento digitalizado 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA ALUNO ESPECIAL/DOMÍNIO CONEXO (ANEXO II) e da 

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS (ANEXO III), devidamente preenchidos e assinados. 

O candidato que não é aluno regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu da 
UFAL deverá anexar no ato da inscrição, além dos Anexos II e III, os seguintes documentos 
digitalizados em formato PDF e frente e verso (quando for o caso): 

 Documento de Identificação oficial com foto (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho 
ou Passaporte); Os documentos precisarão estar dentro da data de validade. 

 CPF; 

 Diploma de Graduação (frente e verso) (ou declaração que comprove a colação de grau emitida 
dentro dos últimos seis meses a contar da data da inscrição) - Assinado e carimbado por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 Histórico de Graduação (Assinado e carimbado por Instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação); 

 Título de Eleitor; 

 Comprovante de quitação eleitoral emitida pelo site do TSE dentro dos últimos 30 dias. 
 

O candidato que é aluno regularmente matriculado em outro programa de pós-graduação stricto 
sensu da UFAL deverá anexar, no ato da inscrição on-line, além dos Anexos II e III, o seguinte 
documento digitalizado: 

 Documento comprobatório de matrícula em curso de pós-graduação stricto sensu da UFAL, 

devidamente atualizado, assinado e carimbado pela Coordenação do curso ou emitido pelo 

sistema SIGAA, contendo código para verificação de autenticidade. 
 

Item 4 - CRONOGRAMA 
 

Inscrições: De 04/07/2022 a 29/07/2022 

Resultado Preliminar: 15/08/2022 (Pois só poderá ser divulgado após a finalização do período de 

matrículas de alunos regulares) 
Interposição de recursos: De 16/08/2022 e 17/08/2022 
Resultado final: 18/08/2022 

Previsão de início das aulas: A partir do dia 22/08/2022 

 

O recurso deve ser elaborado em no máximo 1 lauda pelo próprio candidato que precisa datá-lo, 

assiná-lo e enviá-lo para o e-mail ppgqb@iqb.ufal.br no período acima citado e enviar o recurso 

por meio do sistema SIGAA, acessando a área do candidato, conforma orienta o documento que 

consta no link: https://iqb.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/pos-graduacao-em-quimica-e-

biotecnologia/selecao/regular/2022.2/nota-oficial.pdf/view 
 

Item 5 – INFORMAÇÕES  IMPORTANTES 

 
1 - O preenchimento e envio dos documentos listados no item III, não dá garantias de matrícula na disciplina. 
2 - O preenchimento das vagas será feito exclusivamente obedecendo a ordem cronológica das submissões 
das inscrições que estiverem em conformidade com o que estabelece o item III do edital.                                       

3 - O candidato que não atender ao que estabelece o item III deste edital será eliminado do processo seletivo. 
4 - Os resultados serão divulgados na página de seleções do PPGQB disponível no link abaixo: 
https://iqb.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/pos-graduacao-em-quimica-e-biotecnologia/selecao/alunos-especiais 
5 - Quaisquer outras questões não previstas nesta chamada serão resolvidas pelo Colegiado do PPGQB/UFAL. 
6 - Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail da secretaria do Programa  ppgqb@iqb.ufal.br 
 

Maceió, 30 de junho de 2022. 
 
 
 

Coordenação do PPGQB/UFAL 
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ANEXO I 

                             Disciplinas Ofertadas em 2022.2 pelo PPGQB 

 
 
Tópicos Avançados no Planejamento Racional de Fármacos e Compostos Bioativos 
Prof. Edeildo Ferreira da Silva Júnior 
Horário: Quintas-feiras das 14h20 às 17h40.  
Carga horária: 60 horas (4 créditos).  
Local: Sala de reuniões do IQB 
 
Catálise Homogênea  
Profa. Simoni Meneghetti 
Horário: Segundas-feiras das 14h20 às 17h40.  
Carga horária: 60 horas (4 créditos).  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Química Medicinal  
Prof. João Xavier de Araújo Júnior  
Horário: Terças-feiras das 08h20 às 16h50.  
Carga horária: 60 horas (4 créditos).  

Local: Sala da Pós-Graduação do ICF, 1º andar do prédio da CSAU.  
Observação: Essa disciplina será condensada no período de 16/08/22 a 20/09/2022. 
 
Bioquímica Avançada I 
Prof. Hugo Juarez Vieira Pereira, Prof. Francis Soares Gomes e Profa. Sonia Salgueiro   
Carga horária: 60 h (4 créditos).  
Horário: Sextas-feiras das 8h20 às 11h40.  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Introdução à Caracterização de Materiais 
Profa. Aracelis J.Pamphile Adrian e Prof. Pedro P. Florez Rodriguez 
Horário: Sextas-feiras das 15h10 às 16h50.  
Carga horária: 30h (2 créditos).  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Estereoquímica e Análise Conformacional  
Prof. Thiago Mendonça de Aquino 
Horário: Quintas-feiras das 16h às 17h40.  
Carga horária de 30h (2 créditos).  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Estresse Oxidativo 
Profa. Marília Oliveira Fonseca Goulart 
Carga horária de 30 horas (2 créditos).  
Horários: Segundas, Terças e Quintas das 16h às 18h30 e sábados das 9h10 às 11h40.  
Local: IQB – Ufal (Sala a definir) 
Observação: Essa disciplina será condensada de 22/08/22 a 10/09/2022. 
 
Ecologia Química dos Metabólitos Secundários Envolvidos nas Interações entre Plantas e 
Insetos  
Profa. Ruth Rufino do Nascimento.  
Carga horária de 60h (4 créditos).  
Horários: Todas as terças e quintas das 14h20 às 16h.  
Observação: Essa disciplina será condensada de 23/08/22 a 15/10/2022. 
Local: IQB – Ufal (Sala a definir) 
 
 



 
A Química a serviço da Ciência Forense: Ciclos de Palestras 
Horário: Sextas-feiras das 9h10 às 10h50 - 2 créditos.  
Profas. Daniela Anunciação, Cintya D’Angeles e Fernanda Andreia Rosa (UEM) 
Local: A disciplina será realizada na modalidade online via Plataforma de webconferência do 
Microsoft Teams 
 
Físico-Química Avançada I 
Horário: Quartas-feiras das 8h20 às 10h50 e Sextas-feiras das 10h ás 12h30 – (4 créditos).  
Profa. Adriana Santos Ribeiro e Prof. Julio Cosme Santos da Silva 
Local: Sala de reuniões do IQB 
 
Química Inorgânica Avançada I 
Horário: Terças e Quintas das 16h às 17h40 - 4 créditos.  
Profa. Mario Meneghetti 
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Seminários de Química e Biotecnologia I (apenas para alunos de mestrado) 
Horário: Quarta das 10h às 11h40 - 2 créditos.  
Profa. Isis Martins Figueiredo e Profa. Daniela Anunciação  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Seminários de Química e Biotecnologia II (apenas para alunos de mestrado que já foram 
aprovados em Seminários I)  
Horário: Quarta das 10h às 11h40 - 2 créditos.  
Profa. Isis Martins Figueiredo e Profa. Daniela Anunciação  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Seminários de Química e Biotecnologia III (apenas para alunos de doutorado)  
Horário: Quarta das 10h às 11h40 - 2 créditos.  
Profa. Isis Martins Figueiredo e Profa. Daniela Anunciação  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 
 
Seminários de Química e Biotecnologia IV (apenas para alunos de doutorado que já foram 
aprovados em Seminários III)  
Horário: Quarta das 10h às 11h40 - 2 créditos.  
Profa. Isis Martins Figueiredo e Profa. Daniela Anunciação  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 

 
Tratamentos estatísticos de dados bioquímicos  
Previsão de Horário: Quarta das 14h20 às 16h - 2 créditos.  
Profa. Josué C. C. Santos  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 

 
Materiais e compostos luminescentes: princípios e aplicações  
Horário: Quintas-feiras das 9h10 às 10h50 - 2 créditos.  
Profa. Cintya D’Angeles do E. S. Barbosa  
Local: Sala de aulas da pós-graduação do PPGQB (Sala 101 do bloco 13 - térreo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 
Requerimento de Inscrição para Aluno Especial/Domínio Conexo 

 
 
 

 
   Tipo de inscrição: (   ) Aluno Especial    (   ) Domínio Conexo 

 
 

Nome oficial:       
Nome social:   _______________________  
Nome da mãe: _____________________________________________________________________________ 
Endereço completo:      
CPF:   Data de Nascimento: __________________ 
RG:____________________________ Órgão expedidor: _____________________ 
Telefones, inclusive whatsapp:___________________________________________________________ 
E-mails:    
Cor/raça: (   )amarelo, (   ) branco, (   )indígena, (   )preto, (   )pardo. 
Possui alguma necessidade especial? Qual?______________________________________________________   
Graduado em:    ___________________________________________________ 
Ano de conclusão da graduação:   instituição:     
Turno em que cursou a graduação: ___________________________ 
Possui vínculo com pós-graduação atualmente? ( ) sim ( )não 
Se sim, a que Instituição está vinculado?  
Nome do Programa de Pós-Graduação que está vinculado:   
Área de concentração:   
Linha de Pesquisa:                                                                                                                                              
Nome do(a) orientador(a):    

 

Por que tem interesse em cursar as disciplinas na pós-graduação do PPGQB? 

 

 

Informe abaixo os nomes de uma ou duas disciplinas que deseja cursar no PPGQB: 
 
 

 

 

 

Data:  /  /    
 

 
Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
 
 

Assinatura do(a) Orientador(a) (caso seja pós-graduando atualmente) 

 

 
 
 

Assinatura da Coordenação do PPGQB/UFAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 
Declaração de cópias Autênticas e de veracidade das 

informações apresentadas 
 

 
 
 
 
 

 
Eu, ______________________________________, portador(a) do CPF nº _________________, 

inscrito(a) no Processo Seletivo de discente especial 2022.2 (edital 04/2022-PPGQB/UFAL) do 

Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia declaro para fins de prova junto a 

Universidade Federal de Alagoas que os documentos e comprovantes enviados por mim pelo sistema 

SIGAA são cópias autênticas dos originais e que todas as informações prestadas na inscrição para 

a seleção de aluno especial 2022.2 do PPGQB são verídicas. Declaro que estou ciente de que na 

hipótese de prestar falsas informações, incorrerei em falta e estarei sujeito a penalidades de natureza 

cível, penal e administrativa. 

 
 
 

  /AL:  ,de ___________ de 2022 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 


