
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
 

EDITAL No 09, DE 24 DE AGOSTO DE 2007 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o que dispõem as Leis nº 8.112/1990 e nº 7.596/1987, os 
Decretos nº 94.664/1987 e nº 4.175/2002, as Portarias no 450, de 6 de novembro de 
2002, e nº 222, de 23 de julho de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e a Portaria nº 731, de 24 de julho de 2007, do Ministério da Educação, torna 
pública a abertura de inscrições para o concurso público de provas e títulos para 
provimento de cargos da carreira de Magistério Superior, na Classe de Professor 
Adjunto - Nível I, nas áreas indicadas no Anexo I juntamente com seus respectivos 
números de vagas e conteúdos programáticos.  
 
I - DO LOCAL E PRAZO DAS INSCRIÇÕES 
1.1. A inscrição será realizada via correio, por SEDEX ou meio equivalente, com 
correspondência postada até 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desse 
edital para o endereço abaixo: 
 
Universidade Federal do ABC 
Rua Catequese, n.o. 242, 10.o andar 
Bairro Jardim 
09090-400, Santo André, SP 
 
II - DO NÚMERO DE VAGAS, DO REGIME DE TRABALHO E DA 
REMUNERAÇÃO INICIAL 
2.1. Estão abertas inscrições para 10 (dez) vagas na Classe de Professor Adjunto - Nível 
I, destinadas às áreas indicadas no anexo I, com suas respectivas vagas. 
2.2. Reserva-se 1 (uma) vaga às pessoas portadoras de deficiência que, no momento da 
inscrição no concurso, declararem tal condição. 
2.2.1. Nesta hipótese, o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente, juntar ao 
ofício de requerimento da inscrição relatório médico detalhado, recente, que indique a 
espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua 
provável causa ou origem. 
2.2.2. Se houver inscrição de pessoa portadora de deficiência em uma ou mais áreas 
indicadas no anexo I, ocupará a vaga reservada o candidato habilitado que, não tendo 
alcançado avaliação suficiente para sua classificação no quadro geral de candidatos de 
sua área de inscrição, obtiver a maior nota comparativamente aos demais candidatos 
inscritos no concurso, declarantes da condição de portador de deficiência e também 
habilitados, mas não classificados em suas áreas.  
2.2.3. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local, ao 
conteúdo e à correção das provas, assim como aos critérios de aprovação. 
2.2.4. Não preenchida por candidato portador de deficiência a vaga reservada, poderá 
sê-la pelos demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de 
classificação do concurso.  
2.3. O Regime de Trabalho será o de Tempo Integral (40 horas semanais) e Dedicação 
Exclusiva, de acordo com o Art. 14 do Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos, PUCRCE, aprovado pelo Decreto n.o 94.664, de 23/07/1987. 
2.4. A remuneração inicial será de R$5.549,41 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e um centavos). 



2.5. Aos ocupantes dos cargos da carreira de Magistério Superior da UFABC, tendo em 
vista a sua natureza multidisciplinar e multicampi, poderão também ser atribuídas 
atividades docentes correlatas à área de inscrição no concurso, a serem desenvolvidas 
em todas as unidades. 
 
III - DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA 
3.1. A investidura no cargo estará condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ter nacionalidade portuguesa e estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 
de direitos políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição 
Federal, ou ainda, se estrangeiro, ser portador do visto exigível; 
b) ser portador do título de doutor com validade nacional; 
c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com as obrigações militares, para candidatos brasileiros do sexo 
masculino; 
f) apresentar os documentos que se fizerem necessários na ocasião da posse. 
 
IV - DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição será efetuada mediante ofício dirigido ao Reitor da Universidade 
Federal do ABC, informando nome, profissão, domicílio completo, telefone para 
contato e correio eletrônico (email), bem como indicando a área da vaga pretendida, de 
acordo com a relação de vagas do Anexo I. 
4.1.1. O ofício deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
a) prova de que o candidato faz jus ao título de doutor, por cópia autenticada de diploma 
ou certificado de homologação por autoridade competente; 
b) cópia autenticada de documento de identificação pessoal; 
c) fotocópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 
100,00 (cem reais). 
4.1.2. O recolhimento da taxa deverá ser realizado mediante Guia de Recolhimento da 
União (G.R.U.), disponível apenas no sítio do Tesouro Nacional 
(www.tesouro.fazenda.gov.br), constando: código UG/gestão:154503/26352; código de 
recolhimento: 28883-7; número de referência: 9; competência: mês do depósito; 
vencimento: data do depósito; C.P.F.; nome do candidato; importância a ser recolhida 
somente nas agências do Banco do Brasil. 
4.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais que exijam adaptações às 
condições de realização das provas deverão indicá-las claramente por ocasião da 
inscrição, e serão atendidos dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade. 
4.3. Recebida a documentação, esta será encaminhada pelo Reitor da UFABC à 
Comissão de Homologação de Inscrição por ele nomeada para, no prazo de 10 dias a 
partir do encerramento do prazo das inscrições, verificar se as condições do edital foram 
satisfeitas e recomendar ou não, mediante parecer circunstanciado, a homologação da 
inscrição pretendida. 
4.4. O candidato receberá a confirmação da homologação de sua inscrição, juntamente 
com a comunicação das datas, do horário e do local para encaminhamento da 
documentação de apoio à Comissão Julgadora, e das datas, local e horário da realização 
das provas, por correspondência simples, através do correio, e mediante divulgação no 
sítio da UFABC, www.ufabc.edu.br.  
4.4.1. A data de entrega da documentação de apoio à Comissão Julgadora poderá ser 
marcada para ocasião anterior ao início das provas. 
  
V - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO À COMISSÃO JULGADORA 



5.1. Na data, local e horário indicados na correspondência a que se refere o item 4.4., o 
candidato deverá entregar à Secretaria do Concurso, em três vias, o seguinte material: 
 - curriculum vitae; 
 - memorial com no máximo 8 (oito) páginas comentando suas principais realizações, 
devendo ser enfatizado: a produtividade científica; a capacidade para a produção de 
material didático; e a habilidade de trabalho em grupos interdisciplinares; 
 - projeto de pesquisa, com no máximo 12 (doze) páginas, devidamente referenciado e 
contextualizado em relação às tendências contemporâneas da área de conhecimento em 
que se situa, bem como em relação ao Projeto Pedagógico da UFABC, disponível no 
sítio da UFABC, www.ufabc.edu.br.  
 - comprovantes de até 30 (trinta) principais itens listados no curriculum vitae. 
5.1.1. Fica a critério do candidato a seleção dos principais itens do currículo para a 
comprovação acima exigida. 
5.2. Será eliminado do concurso o candidato que não encaminhar o material de apoio à 
Comissão Julgadora, no local, data e horário indicados na correspondência a que se 
refere o item 4.4, ou que não comparecer ao local das provas no horário indicado na 
referida correspondência. 
 
VI - DA COMISSÃO JULGADORA 
6.1. A Comissão Julgadora será constituída, em cada área do concurso, por três 
membros titulares e dois suplentes, portadores do título de doutor ou superior, 
nomeados pelo Reitor, que indicará o seu Presidente. 
6.2. À Comissão Julgadora caberá examinar os títulos apresentados e acompanhar as 
provas da seleção pública, devendo elaborar a lista com a classificação dos candidatos, 
não podendo ocorrer empates no resultado final. 
 
VII - DAS PROVAS 
7.1. A presente seleção pública constará das seguintes provas: 
I. Prova escrita específica, com caráter eliminatório, com a finalidade de aprovar no 
máximo oito candidatos de cada área em concurso para participar das próximas provas. 
II. Prova de análise de currículo. 
III. Prova de defesa de projeto de pesquisa. 
IV. Prova didática. 
7.2. A prova escrita específica versará sobre questões básicas da área em concurso e terá 
duração máxima de duas horas, não sendo permitidas consultas a anotações nem a 
material bibliográfico. 
7.2.1. Caso o número de candidatos inscritos em uma área em concurso, presentes na 
sessão inicial, seja inferior ou igual a oito, os candidatos desta área serão dispensados da 
prova específica, sendo automaticamente habilitados para a fase seguinte. 
7.3. A prova de análise do currículo será realizada em sessão não pública. 
7.3.1. Serão considerados na análise do currículo: graus e títulos acadêmicos; funções 
acadêmicas; produção intelectual; e outras atividades relevantes. 
7.3.2. A cada título, função exercida ou item de produção considerado relevante por um 
membro da Comissão Julgadora, este atribuirá uma pontuação conforme indicado no 
Anexo III. 
7.4. A prova de defesa de projeto de pesquisa consistirá de uma apresentação de 15 a 20 
minutos pelo candidato, seguida de argüição pela Comissão Julgadora.  
7.5. A prova didática versará sobre pontos pertinentes a uma das disciplinas 
especificadas no Anexo II, escolhida previamente pelo candidato. 
7.5.1. A matéria para a prova didática será sorteada com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, a partir de uma lista de pontos referentes à disciplina escolhida, 
organizada pela Comissão Julgadora e de conhecimento dos candidatos. 



7.5.2. Na prova didática o candidato apresentará uma aula de no mínimo 40 (quarenta) e 
no máximo 50 (cinqüenta) minutos sobre o ponto sorteado, e em seguida responderá 
perguntas suscitadas pelo conteúdo da aula, formuladas pela Comissão Julgadora. 
 
VIII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
8.1. O resultado da prova escrita específica será comunicado em sessão pública na 
forma de uma lista dos nomes dos candidatos aprovados para participar das próximas 
provas, em ordem alfabética.  
8.1.1. Os candidatos que não forem aprovados para participar das provas II, III e IV 
estarão automaticamente eliminados do concurso. 
8.1.2. Proclamados os resultados da Prova escrita, os candidatos aprovados para 
participar das próximas provas deverão imediatamente apresentar uma opção de 
disciplina para a prova didática, nos termos do item 7.5. 
8.2. Ao final de cada uma das provas II, III e IV do concurso, cada membro da 
Comissão Julgadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 
8.2.1. As notas atribuídas à prova II dos diversos candidatos por um mesmo membro da 
Comissão Julgadora deverão manter coerência com a pontuação conferida nos termos 
do item 7.3.2. 
8.3. As notas de cada prova, de II a IV, serão atribuídas individualmente pelos 
integrantes da Comissão Julgadora em envelope lacrado e rubricado, após a realização 
de cada uma. 
8.4. Para cada uma das provas de II a IV, cada candidato terá uma nota final que será a 
média aritmética simples dos graus atribuídos pelos examinadores, calculada até a 
segunda decimal, sem arredondamentos. 
8.5. A nota final do candidato será a média aritmética das notas finais das provas II, III, 
e IV, calculada até a segunda decimal, sem arredondamentos. 
8.6. O resultado do processo seletivo será imediatamente proclamado pela Comissão 
Julgadora em sessão pública. 
8.7. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem a nota mínima sete nas 
provas II, III e IV. Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente 
das médias obtidas, de modo que o candidato com maior média ocupará o primeiro 
lugar. 
8.7.1. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato 
que tiver obtido a nota final mais alta na prova didática, e, para subseqüentes 
desempates, na prova de defesa do projeto de pesquisa e na avaliação do currículo, 
obedecida essa ordem. Caso o empate persista, será classificado o candidato de maior 
idade. 
 
IX - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
9.1. O resultado final será homologado por meio de Edital publicado no DOU, contendo 
a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, classificados em até duas 
vezes o número de vagas previstos no Anexo I para cada área, com as respectivas 
classificações. 
 
X - DOS RECURSOS 
10.1. Não haverá vistas de provas. 
10.2. Dos resultados da Prova Didática e da Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa, 
dadas as características de que se revestem, não será permitida a interposição de 
recurso. 
10.3. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da prova I terá que o 
fazer durante o expediente do primeiro dia útil após a sessão pública a que se refere o 
item 8.1, mediante requerimento formal protocolado junto ao Presidente da Comissão 
Julgadora, que o submeterá à Comissão Julgadora após o expediente do mesmo dia. 



10.4. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da Prova de Análise 
de Currículo ou contra os resultados finais terá que o fazer no primeiro dia útil após a 
divulgação dos resultados do concurso, mediante requerimento formal dirigido ao 
Reitor, protocolado no mesmo endereço das inscrições. 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da data 
de publicação da homologação do resultado no DOU, prorrogável por igual período. 
11.2. Durante o prazo de validade do processo seletivo, poderá haver outra convocação 
de candidato classificado, obedecida a ordem de classificação, em caso de liberação de 
vagas. 
11.3. Os casos omissos nesse edital serão arbitrados pela Comissão Julgadora. 
 
Anexo I 
Áreas em Concurso: 
 
ÁREA N° DE 

VAGAS 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
Teoria ou Experimento em Óptica Quântica; ou Física de 
Lasers; ou Óptica Não Linear; ou Comunicações Ópticas; ou 
Informação Quântica; ou Sistemas Quânticos Abertos; ou 
Sistemas Mesoscópicos 

 
1 

        
       Anexo I.1 
 

Teoria ou Experimento ou Observação em Física das 
Partículas Elementares e Campos; ou Cosmologia; ou 
Gravitação; ou Astrofísica 

 
1 

 
      Anexo I.2 

Física Experimental: Física da Matéria Condensada 1       Anexo I.3 
Síntese e Caracterização de Materiais Nanoestruturados 1       Anexo I.4 
Espectroscopia de Sólidos e Líquidos 1       Anexo I.5 
Química Orgânica (Síntese Orgânica)   2       Anexo I.6 
Química Inorgânica  1       Anexo I.7 
Biologia Celular e Molecular   2       Anexo I.8 
 
 
 
Anexo I.1 - Temas da Área de Teoria ou Experimento em Óptica Quântica; ou 
Física de Lasers; ou Óptica Não Linear; ou Comunicações Ópticas; ou Informação 
Quântica; ou Sistemas Quânticos Abertos; ou Sistemas Mesoscópicos: Equações de 
Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo e em meios materiais. 
Energia e momento de ondas eletromagnéticas. Vetor de Poynting. Suscetibilidade. 
Polarização. Birrefringência. Interferência e difração. Interferômetros. Radiação de 
corpo negro, efeito fotoelétrico e efeito Compton. Dualidade onda-partícula. Equação de 
Schrödinger. Princípio da incerteza. Tunelamento quântico e sua aplicação em 
dispositivos. Formulação da mecânica quântica no espaço de Hilbert. Momento angular. 
Átomo de hidrogênio e átomos de muitos elétrons. Interação da radiação com a matéria. 
Efeito Stark e efeito Zeeman. Efeito Aharonov-Bohm. Teoria de perturbação 
independente e dependente do tempo. Partículas idênticas. Emissão estimulada e laser.  
 
Anexo I.2 - Temas da Área de Teoria ou Experimento ou Observação em Física 
das Partículas Elementares e Campos; Cosmologia; Gravitação; Astrofísica: 
Mecânica clássica nas formulações newtoniana, lagrangeana e hamiltoniana. Leis de 
conservação e simetrias. Hidrostática e hidrodinâmica. Oscilações e ondas mecânicas. 



Leis da termodinâmica. Entropia. Transições de fase. Distribuição de Boltzmann. 
Estatísticas de Bose-Einstein e de Fermi-Dirac. Equações de Maxwell. Ondas 
eletromagnéticas. Energia e momento de ondas eletromagnéticas. Vetor de Poynting. 
Polarização. Princípio de Fermat da luz. Interferência e difração. Interferômetros. 
Relatividade restrita. Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e efeito Compton. 
Dualidade onda-partícula. Equação de Schrödinger. Princípio da incerteza. Formulação 
da mecânica quântica no espaço de Hilbert. Noções de mecânica quântica relativística: 
equação de Dirac e spin. Átomo de hidrogênio e átomos de muitos elétrons. Transições 
entre níveis quânticos.  
 
Anexo I.3 - Temas da Área de Física Experimental: Física da Matéria 
Condensada: Equações de Maxwell. Propagação de ondas no vácuo e em meios 
materiais. Energia e momento de ondas eletromagnéticas. Suscetibilidade. Polarização. 
Interferência e difração. Equação de Schrödinger. Princípio da incerteza. Tunelamento 
quântico e aplicações em dispositivos. Momento angular. Átomo de hidrogênio e 
átomos de muitos elétrons. Interação da radiação com a matéria. Efeito Stark e efeito 
Zeeman. Absorção, emissão e espalhamento. Estados eletrônicos. Ligações químicas. 
Gás de Fermi. Bandas de energia. Supercondutividade. Magnetismo.  
 
Anexo I.4 - Temas da Área de Síntese e Caracterização de Materiais 
Nanoestruturados: Sistemas de baixa dimensionalidade: confinamento quântico. 
Ligações químicas, estrutura e dinâmica de sistemas nanoestruturados. Técnicas de 
deposição de filmes finos: nanolitografia, técnicas de automontagem, Lagmuir-Blodgett, 
processo hidrotermal, deposição eletroquímica, dispersão coloidal. Nanoestruturas de 
carbono. Nanocompósitos. Interação da radiação com a matéria: difração de raios-X, 
espalhamento de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e transmissão, 
microscopia de força atômica e de tunelamento, técnicas de espectroscopia (na região 
do ultravioleta-visível, infravermelho, fluorescência, XPS, Raman, RMN). Propriedades 
de transporte: transporte balístico, condutância quântica, bloqueio coulombiano, 
transporte difusivo. Nanomagnetismo. 
 
Anexo I.5 - Temas da Área de Espectroscopia de Sólidos e Líquidos: Absorção, 
emissão e espalhamento. Espectroscopia de microondas. Determinação de momentos 
dipolares.  Espectroscopia de massa. Simetria e teoria de grupos. Espectroscopia 
vibracional: infravermelho, Raman e Rayleigh. Propriedades ópticas. Excitons. 
Determinação de “gap” de energia em semicondutores. Orbital molecular, espectros 
eletrônicos e regras de seleção. Campo cristalino. Espectroscopia fotoeletrônica: 
átomos, moléculas e espectros de bandas em sólidos. Fotoluminescência. Ressonância 
magnética nuclear. Ressonância paramagnética eletrônica: espectros hiperfinos. 
Espectroscopia Mossbauer.  
 
Anexo I.6 - Temas da Área de Química Orgânica (Síntese Orgânica): Ligações 
químicas e forças intermoleculares. Acidez e basicidade. Aromaticidade. Catálise. 
Mecanismos e estereoquímica de reações de adição, substituição, eliminação e 
rearranjos. Cinética e termodinâmica. Relação estrutura/reatividade e efeitos de 
solvente. Intermediários reativos. Síntese orgânica: oxidação, redução, transformação de 
grupos funcionais, grupos de proteção, formação de ligações C-C, síntese de compostos 
heterocíclicos, preparação e uso de compostos organometálicos. Métodos 
espectroscópicos em química orgânica. 
 
Anexo I.7 - Temas da Área de Química Inorgânica: Química de coordenação: 
isomeria; estereoquímica; estrutura eletrônica de íons metálicos; teoria de grupo; termos 
espectroscópicos; teoria do campo ligante; espectroscopia eletrônica; teoria dos orbitais moleculares; 

série espectroquímica; operadores de projeção; espectroscopia de transferência de carga e 
intervalência; propriedades magnéticas de íons metálicos; compostos organometálicos e “clusters”; 



cinética, termodinâmica e mecanismos de reações inorgânicas; catálise; química supramolecular;  
bioinorgânica. Química de sólidos: bandas de energia em sólidos, sólidos iônicos e 
defeitos em sólidos; sólidos condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores; 
propriedades magnéticas, ópticas e eletrônicas; estruturas cristalinas. 
 
Anexo I.8 - Temas da Área de Biologia Celular e Molecular: Estrutura, função e 
propriedades dos componentes de células animais e vegetais: parede celular, membranas 
biológicas, citoesqueleto e organelas. Matriz extracelular. Comunicação intercelular. 
Ciclo celular. Genética clássica: teoria cromossômica da herança, leis de Mendel, 
ligação, recombinação. Genética molecular: replicação, reparo e recombinação do 
DNA, transcrição e regulação da expressão gênica, tradução e  metodologia do DNA 
recombinante. Genética evolutiva: processos evolutivos, filogenia, espécies e 
especiação, evolução molecular.  
 
Anexo II 
Disciplinas para a Prova Didática 
 
Física do Contínuo: Cinemática rotacional: momento de inércia, torque, momento 
angular. Equilíbrio. Propriedades dos fluidos: pressão, equilíbrio num campo de forças. 
Princípio de Arquimedes. Equação da continuidade. Forças em fluidos em movimento. 
Equação de Bernouilli. Viscosidade. Movimento harmônico simples. Pêndulos. 
Oscilações amortecidas, forçadas e ressonância. Ondas transversais e longitudinais. 
Velocidade de onda numa corda. Energia e potência de uma onda. Princípio de 
superposição. Interferência de ondas. Ondas estacionárias. Freqüências de ressonância. 
 
Relatividade e Física Quântica: Relatividade do espaço e do tempo. Transformações 
de Lorentz. Energia e momento relativísticos. Radiação de corpo negro, efeito 
fotoelétrico e efeito Compton. Dualidade onda-partícula. Princípio da incerteza. 
Equação de Schrödinger. Tunelamento quântico. Transições entre níveis quânticos e 
lasers. 
 
Fenômenos Mecânicos: Grandezas físicas. O movimento da partícula em uma e em 
várias dimensões. Leis de Newton. Trabalho, energia cinética e energia mecânica. 
Momento linear. Colisões. Gravitação. Momento angular e torque. Princípios de 
conservação e simetria.  
 
Fenômenos Eletromagnéticos: Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Lei de 
Gauss para o campo elétrico. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente elétrica e 
resistência elétrica. Circuitos elétricos. Campo magnético. Campo magnético devido à 
corrente elétrica. Lei de Ampère. Lei de Gauss para o campo magnético. Lei de Faraday 
(indução e indutância). Corrente de deslocamento e equações de Maxwell. 
 
Fenômenos Térmicos: Temperatura e calor. Sistemas termodinâmicos. Variáveis 
termodinâmicas e sua natureza macroscópica. Teoria cinética do calor e dos gases. 
Primeira lei da termodinâmica. Processos irreversíveis e entropia. Segunda lei da 
termodinâmica. Conceitos de mecânica estatística. Informação e entropia. 
 
Origem da Vida e Diversidade dos Seres Vivos: Origem da vida. História da vida. 
Teoria cromossômica da herança. Ligação gênica. Leis de Mendel. Origem dos 
eucariotos. Níveis de organização dos seres vivos. Adaptação e acaso. Filogenia e 
diversificação. Genética de populações. Processos evolutivos. Espécie e especiação. 
Evolução do genoma. Coevolução e macroevolução. Evolução molecular.  
 



Biologia celular: Métodos de estudo da célula. Métodos de análises de 
macromoléculas. Membranas biológicas (natureza, interação e função de componentes 
de membranas biológicas). Organelas celulares. Citoesqueleto. Matriz extracelular. 
Comunicação intercelular. Ciclo celular. Meiose. Diferenciação celular. Estrutura do 
DNA e replicação. Reparo e recombinação do DNA. Transcrição e regulação da 
expressão gênica. Tradução. Metodologias do DNA recombinante. 
 
Transformações Bioquímicas: Água. Tampão. Noções básicas de estrutura e função 
das macromoléculas. Funções de proteínas. Propriedades de enzimas. Visão geral do 
metabolismo celular. Vias metabólicas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de 
elétrons, fosforilação oxidativa, biossíntese e oxidação de ácidos graxos, 
gliconeogênese, via das pentoses, síntese e degradação de glicogênio, noções gerais 
sobre metabolismo de aminoácidos e ciclo da uréia. Ação de hormônios (insulina, 
glucagon e adrenalina) nas vias metabólicas. Integração de vias metabólicas. 
 
Transformações Químicas: Estrutura da matéria. Interações e estados da matéria. 
Transformações químicas. Aspectos cinéticos das transformações químicas. Equilíbrio 
químico. 
 
Ligações Químicas: Orbitais ligantes e antiligantes. Polaridade e forças de ligações. 
Propriedades magnéticas. Orbitais híbridos. Conjugação. Teoria de grupo: operações de 
simetria e moléculas; grupos espaciais. Teoria de orbitais moleculares: método LCAO, 
moléculas diatômicas e  poliatômicas. Método de Hückel. Complexos de metais de 
transição. Espectroscopia vibracional. Espectroscopia Raman: ferramentas de 
determinação de tipos de ligações. Fluorescência, fosforescência, conversão interna. 
Espectroscopia molecular. Compostos de coordenação: espectros eletrônicos d-d e 
transferência de carga. Estudos de casos.  
 
Química de Coordenação: Importância e aplicações de complexos metálicos. 
Desenvolvimento histórico. Isomeria, estereoquímica e espectroscopia. Teorias de 
campo ligante e de orbitais moleculares. Termodinâmica, cinética e reatividade de 
compostos de coordenação. Metais em sistemas biológicos. 
 
Funções e Reações Orgânicas: Grupos funcionais. Nomenclatura. Ressonância. 
Acidez e basicidade. Isomeria. Identificação de compostos orgânicos. Tipos de reações 
envolvendo compostos orgânicos. 
 
Mecanismos de Reações Orgânicas: Acidez e basicidade. Nucleofilicidade, 
eletrofilicidade. Grupos de partida. Teoria do estado de transição. Mecanismos de 
adição. Mecanismos de substituição. Mecanismos de eliminação. Reações pericíclicas. 
 
Química dos Materiais: Caracterização de sólidos inorgânicos: técnicas de difração e 
microscopia eletrônica. Técnicas espectroscópicas. Análise térmica. Estruturas 
cristalinas de interesse: óxidos do tipo espinélio; silicatos; compostos com estruturas 
lamelares. Soluções sólidas. Diagramas de fases. Propriedades elétricas e magnéticas 
dos sólidos. Propriedades ópticas: luminescência, lasers. Química orgânica no estado 
sólido. Vidros. Síntese e caracterização de materiais nanoestruturados. 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo III 
Pontuação de títulos, funções e produção intelectual. 
 
A prova de análise de currículo será baseada na atribuição de pontos à titulação, às 
funções exercidas e à produção intelectual do candidato. Essa pontuação estará balizada 
pelos seguintes parâmetros: 
 
II.1 – Título. Serão atribuídos até 20 (vinte) pontos para o Doutorado apresentado pelo 
candidato, vedado o acúmulo de pontos com um segundo título. 
 
II.2 – Funções exercidas. Serão atribuídos até 12 (doze) pontos pelas funções já 
exercidas pelo candidato, assim justificados: 
a) até 2,0 pontos por ano por exercício de cargo, na proporção da importância deste, 
sendo a pontuação máxima de 2,0 pontos reservada ao cargo de Reitor; 
b) até 0,5 ponto por ano por participação em colegiado, na proporção da importância 
deste, sendo a pontuação máxima de 0,5 ponto reservada a colegiado máximo de 
instituição universitária. 
 
II.3 – Produção técnica, científica e literária. Aos produtos intelectuais do candidato são 
atribuíveis os seguintes pontos: 
a) até 6,0 pontos por livro publicado ou aceito para publicação por Editora de 
reconhecida atuação no mercado editorial global; 
b) até 4,0 pontos por livro publicado ou aceito para publicação por Editora de 
reconhecida atuação no mercado editorial nacional; 
c) até 2,0 pontos por patente registrada; 
d) até 3,0 pontos por artigo especializado, aprovado por corpo de consultores, publicado 
ou com publicação aprovada em periódico de circulação internacional; 
e) até 1,5 ponto por artigo especializado, aprovado por corpo de consultores, publicado 
ou com publicação aprovada em periódico de circulação nacional; 
f) até 2,0 pontos por capítulo de livro publicado por Editora de reconhecida atuação no 
mercado editorial global; 
g) até 2,0 pontos por comunicação em reunião técnico-científica de caráter 
internacional, com inclusão do trabalho completo nos Anais após aprovação por corpo 
de consultores; 
h) até 1,0 ponto por comunicação em reunião técnico-científica de caráter nacional, com 
inclusão do trabalho completo nos Anais após aprovação por corpo de consultores. 
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