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2.3.2. O ato da validação ocorrerá através de sistemas de videoconferência com 
sessões gravadas em vídeo. A gravação poderá ser usada em eventual recurso diante 
do indeferimento da autodeclaração, e deverá afirmar que o pleiteante autodeclarado foi 
quem assinou a autodeclaração de negro (preto ou pardo). No ato de validação, o 
candidato deverá se apresentar com antecedência e não poderá estar utilizando 
chapéu, boné, capuz, touca ou qualquer peça que esconda o seu rosto. Também não 
será permitido o acompanhamento de outra pessoa junto com o candidato. 
 
2.3.3. Candidatos que já foram deferidos por Comissões de Validação de Negros 
(Pretos e Pardos) na graduação ou pós-graduação da UFSC com o critério fenotípico 
podem realizar validação administrativa, desde que apresentem o documento 
comprobatório da validação anterior. 

 
2.4. Para concorrer às vagas destinadas para Indígenas, o candidato deve fornecer o Anexo 
III deste Edital preenchido, em formato PDF, o qual contempla a autodeclaração de que é 
indígena e a declaração de pertencimento a povo indígena, emitida por liderança indígena 
reconhecida, através da apresentação de nome, assinatura e contato telefônico na 
autodeclaração. 
 

2.4.1. A validação da autodeclaração de Indígena será feita por Comissão de Validação 
de Autodeclaração de Indígenas, especificamente constituída para este fim, nomeada 
pela SAAD. 
 
2.4.2. Candidatos que já foram deferidos por Comissões de Validação de indígenas na 
graduação ou pós-graduação da UFSC com o critério de pertencimento a povo indígena 
podem realizar validação administrativa desde que apresentem o documento 
comprobatório da validação anterior. 

 
2.5. Para concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, o candidato deve 
fornecer, em um único arquivo em formato PDF, os seguintes documentos: 

(a) Autodeclaração de pessoa com deficiência, contida no Anexo IV deste Edital; 
(b) Laudo médico, realizado no máximo nos doze meses anteriores à inscrição neste 

processo seletivo, que deverá estar assinado por um médico especialista na área da 
deficiência do candidato, contendo, na descrição clínica, o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID e descrição do impacto da deficiência na 
funcionalidade. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura e CRM do 
médico que forneceu o atestado; 

(c) Candidatos com Deficiência Auditiva (Surdez), além do laudo médico, devem 
apresentar os seguintes exames: audiometria (tonal e vocal) e imitanciometria, 
realizados nos doze meses anteriores à inscrição neste processo seletivo, nos quais 
constem o nome legível, carimbo, assinatura e número do conselho de classe do 
profissional que realizou o exame. 

(d) Candidatos com Deficiência Visual, além do laudo médico, devem apresentar exame 
oftalmológico em que conste a acuidade visual, realizado no máximo nos doze meses 
anteriores à inscrição neste processo seletivo, como também o nome legível, 
carimbo, assinatura e CRM do profissional que realizou o exame. 

 
2.5.1. A documentação dos candidatos classificados para a vaga de Pessoa com 
Deficiência será analisada por Comissão designada pela SAAD. A comissão poderá, 
caso necessário, solicitar aos candidatos que entreguem documentação adicional e/ou 
passem por uma entrevista por videoconferência. 
 
2.5.2. Em conformidade com a Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
para efeito deste Edital, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual e/ou sensorial que, em 
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interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
 
2.5.3. Não poderão se candidatar às vagas reservadas às pessoas com deficiência os 
indivíduos que apresentem apenas deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais 
que não configurem impedimento e/ou restrição ao seu desempenho no processo de 
aprendizagem pregresso, bem como indivíduos que apresentem transtornos funcionais 
específicos, como dislexia, discalculia, disgrafia, transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
 
2.5.4. Candidatos que já tiveram sua autodeclaração deferida por Comissão de 
Validação de Autodeclaração de Pessoa com Deficiência na graduação ou pós-
graduação da UFSC anteriormente podem realizar validação administrativa desde que 
apresentem o documento comprobatório da validação anterior. 

 
2.6. No caso de indeferimento de autodeclaração, o candidato será contatado individualmente, 
por e-mail, pela Coordenadoria do PPGQ-UFSC, e terá o prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas a partir do envio desta mensagem para a interposição de recurso, conforme o 
item 5 e o Anexo V deste Edital.  
 
 

3. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
3.1. A Comissão de Bolsas do Programa seguirá a Resolução Normativa 145/2020/CUn e os 
critérios estabelecidos pela Resolução Normativa 001/2021/PPGQ (disponível em 
https://pgqmcalmirspinelli.paginas.ufsc.br/files/2017/02/Anexo.Item2_.pdf), de modo a reservar 
o percentual mínimo de 28% (vinte e oito por cento) de cotas e respeitando a seguinte ordem 
de prioridade, tanto para o mestrado quanto para o doutorado: 

i. O postulante à bolsa de estudo melhor classificado no processo de seleção (EDITAL 
No 001/PPGQ-UFSC/2021) pertencente ao grupo beneficiado pela política de ações 
afirmativas para pessoas com deficiência terá prioridade para ser contemplado com a 
primeira bolsa que esteja disponível para implementação; 

ii. O postulante à bolsa de estudo melhor classificado no processo de seleção (EDITAL 
No 001/PPGQ-UFSC/2021) pertencente ao grupo beneficiado pela política de ações 
afirmativas para pretos, pardos e indígenas terá prioridade para ser contemplado com 
a segunda bolsa que esteja disponível para implementação; 

iii. Os 3 (três) postulantes à bolsa de estudo melhores classificados no processo de 
seleção (EDITAL No 001/PPGQ-UFSC/2021) na modalidade ampla concorrência 
terão prioridade para serem contemplados com, respectivamente, a terceira, quarta e 
quinta bolsas que estejam disponíveis para implementação; 

iv. O postulante à bolsa de estudo com a segunda melhor classificação no processo de 
seleção (EDITAL No 001/PPGQ-UFSC/2021) pertencente ao grupo beneficiado pela 
política de ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas terá prioridade para ser 
contemplado com a sexta bolsa que esteja disponível para implementação; 

v. Os 4 (quatro) ingressantes classificados na quarta, quinta, sexta e sétima posições na 
modalidade ampla concorrência terão prioridade para serem contemplados com, 
respectivamente, a sétima, oitava, nona e décima bolsas que estejam disponíveis 
para implementação; 

vi. Os demais postulantes à bolsa de estudo terão prioridade para serem contemplados 
com bolsas de acordo com a ordem de distribuição definida a partir dos critérios de 
classificação i-v descritos acima. 

 
3.2. Na hipótese de desistência do postulante à bolsa de estudo pertencente ao grupo 
beneficiado pela política de ações afirmativas, a prioridade para recebimento de bolsa será do 
ingressante de mesma categoria que esteja classificado na posição imediatamente posterior. 
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3.3. Caso não sejam implementadas todas as bolsas reservadas às ações afirmativas, elas 
serão destinadas à ampla concorrência. 
 

4. DO CRONOGRAMA 
 
4.1. O cronograma seguirá os seguintes prazos: 

i. Lançamento do edital: 15/07/2021; 
ii. Inscrição de candidaturas à bolsa: de 16/07/2021 a 18/08/2021; 
iii. Validação administrativa ou entrevista pela Comissão de Bolsas, com o apoio de 

comissão designada pela Secretaria de Ações Afirmativas da UFSC, interposição de 
recursos e análise dos recursos: até 27/08/2021; 

vi. Resultado final: 06/09/2021. 
 
 

5. DOS RECURSOS 
 
5.1. Nas diversas etapas deste processo seletivo os candidatos poderão interpor recursos, 
desde que por escrito e devidamente assinados.  
 

5.1.1. A interposição de recursos deverá seguir o modelo disponibilizado no formulário 
constante do Anexo V deste Edital.  
 
5.1.2. Os recursos deverão ser assinados, digitalizados em formato PDF e enviados por 
e-mail para o endereço eletrônico ppgqmc@contato.ufsc.br no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas a partir da divulgação dos resultados de cada etapa.  

 
5.2. A Comissão de Bolsas terá prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da 
interposição do recurso, para analisar, julgar e comunicar por e-mail a decisão ao candidato. 
 
5.3. Somente serão considerados pedidos de recursos interpostos de acordo com o que 
estabelece o item 5 deste Edital. 
 
 

6. DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS 
 
6.1. As bolsas serão implementadas em função da liberação das concessões em uso ou pela 
obtenção de bolsas institucionais novas. 
 
6.2. Os estudantes contemplados serão contatados pela Coordenadoria do PPGQ-UFSC no 
momento da liberação da bolsa, e terão prazo de 5 (cinco) dias corridos para apresentar os 
documentos necessários à implementação das bolsas; caso não apresentem, ou declinem da 
bolsa, serão desclassificados. 
 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. Todas as informações fornecidas pelo candidato estarão sujeitas à verificação e, 
comprovada a não veracidade das mesmas, a qualquer tempo, o estudante perderá a bolsa, 
além de estar sujeito às penalidades previstas e à devolução dos valores recebidos 
indevidamente. 
 
7.2. A classificação neste edital é válida até o lançamento de novo edital de bolsas. 
 
7.3. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as cláusulas e 
condições estabelecidas no presente Edital.  
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7.4. O PPGQ poderá suspender, interromper, retomar ou cancelar este Edital a qualquer 
momento, por motivos justificados de interesse público ou impeditivos à sua continuidade, 
sem que isso implique quaisquer ônus legais à instituição ou direitos indenizatórios a qualquer 
parte. 
 
7.5. Todas as informações e atos atinentes ao processo seletivo objeto do presente Edital 
serão publicados no site do PPGQ-UFSC, disponível através do link https://ppgqmc.ufsc.br. 
 
7.6 A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Química, que conduzirá este 
processo seletivo, está designada na Portaria N° 15/2021/PPGQ-UFSC, disponível no link 
https://ppgqmc.ufsc.br. 
 
7.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGQ-UFSC e os recursos 
serão decididos pelo Colegiado Delegado do Programa. 
 
 
Florianópolis, 15 de julho de 2021 
 
 
 
 

Prof. Marcus Cesar Mandolesi Sá 
Coordenador do PPGQ-UFSC 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA BOLSA 

 

Nome: 

 

CPF: 

 

Matrícula: 

 

Curso (M/D): 

 

Optante por ação afirmativa para bolsa: 

(  ) negro (preto ou pardo) 

(  ) indígena 

(  ) pessoa com deficiência: (  ) visual (  ) auditiva (  ) física 

 

Apresentou auto-declaração no processo seletivo?  

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

Apresentou laudo médico no processo seletivo?  

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

Venho por meio deste postular minha candidatura para uma bolsa de estudo. Declaro estar de acordo 

com as condições de participação e dos prazos estipulados pelo PPGQ-UFSC para o referido edital. 

 

 

____________________(cidade), ____ de _______________ de 2021.  

 

 

Nome:_______________________________________________________   

 

 

Assinatura do candidato:______________________________________________________  
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ANEXO II 
 

AUTODECLARAÇÃO DE PRETO OU PARDO 

Tendo sido aprovado(a) e classificado(a) no Processo Seletivo para uma das vagas destinadas à 

Política de Ações Afirmativas Étnico-Raciais, nos termos da Lei 12.711/2012, Decreto Presidencial nº 

7824/2012 e Portaria Normativa nº 18/2012/MEC: 

 

1. (  ) Declaro para o fim específico de atender ao requisito inscrito no Processo Seletivo, que sou preto 

e possuo aspectos fenotípicos que me caracterizam como pertencente ao grupo racial negro. 

 

2. (  ) Declaro para o fim específico de atender ao requisito inscrito no Processo Seletivo, que sou pardo 

e possuo aspectos fenotípicos que me caracterizam como pertencente ao grupo racial negro. 

 

3. Declaro ainda que estou ciente de que detectada a falsidade desta autodeclaração sujeito-me às 

penas da lei, especialmente as consequências relacionadas ao art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao 

edital deste processo seletivo. 

 

____________________(cidade), ____ de _______________ de 2021.  

 

Nome:_______________________________________________________   

 

Assinatura do candidato:______________________________________________________  

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS PRETOS 

OU PARDOS  

A Comissão, após avaliação, tem o seguinte parecer sobre o(a) candidato(a):  

(  ) SIM, valida essa autodeclaração.  

(  ) NÃO valida essa autodeclaração, podendo recorrer dessa decisão ao órgão administrativo 

competente. 

 

Florianópolis, _______ de ____________________ de 2021.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome completo, carimbo e assinatura da presidência da Comissão 
 



Distribuição de Bolsas - Mestrado e Doutorado – Edital nº002/PPGQ-UFSC/2021 8 | 10 
 

 

 

ANEXO III 
 

AUTODECLARAÇÃO DE INDÍGENA 

Tendo sido aprovado(a) e classificado(a) no Processo Seletivo para uma das vagas destinadas à 

Política de Ações Afirmativas Étnico-Raciais, nos termos da Lei 12.711/2012, Decreto Presidencial nº 

7824/2012 e Portaria Normativa nº 18/2012/MEC: 

 

1. Declaro para o fim específico de atender ao requisito inscrito no Processo Seletivo, que pertenço a 

povo indígena. 

2. Declaro ainda que estou ciente de que detectada a falsidade desta autodeclaração sujeito-me às 

penas da lei, especialmente as consequências relacionadas ao art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao 

edital deste processo seletivo. 

3. Declaro para o fim específico de atender a este Processo Seletivo, que sou proveniente da Aldeia 

Indígena___________________________________________________________________, localizada 

no município de _______________________________________________, no 

Estado_________________________________________________________________.  

Nome do candidato:_______________________________________________________   

Nome da liderança indígena: ________________________________________________ 

Telefone da liderança indígena: ______________________________________________ 

Assinatura da liderança indígena: ____________________________________________ 

 

____________________(cidade), ____ de _______________ de 2021.  

 

Nome:_______________________________________________________   

 

Assinatura do candidato:______________________________________________________  

 

PARECER DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE INDÍGENA  

A Comissão, após avaliação, tem o seguinte parecer sobre o(a) candidato(a):  

(  ) SIM, valida essa autodeclaração.  

(  ) NÃO valida essa autodeclaração, podendo recorrer dessa decisão ao órgão administrativo 

competente. 

 

Florianópolis, _______ de ____________________ de 2021.  

 
 
 
 
 
 
 

Nome completo, carimbo e assinatura da presidência da Comissão 
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ANEXO IV 
 

AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Tendo sido aprovado (a) e classificado (a) no Processo Seletivo para uma das vagas destinadas, nos 

termos das Leis 12.711/2012 e 13.409/2016; 

  

1. Declaro para o fim específico de atender ao requisito inscrito no Edital do Processo Seletivo, que sou 

pessoa com deficiência. 

 

2. Declaro ainda que estou ciente de que detectada a falsidade desta autodeclaração sujeito-me às 

penas da lei, especialmente as consequências relacionadas ao Art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao 

edital deste processo seletivo. 

 

 

____________________(cidade), ____ de _______________ de 2021.  

 

Nome:_______________________________________________________   

 

Assinatura do candidato:______________________________________________________  

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A Comissão, após avaliação, tem o seguinte parecer sobre o(a) candidato(a):  

(  ) SIM, valida essa autodeclaração.  

(  ) NÃO valida essa autodeclaração, podendo recorrer dessa decisão ao órgão administrativo 

competente. 

 

Florianópolis, _______ de ____________________ de 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome completo, carimbo e assinatura da presidência da Comissão 
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