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MESTRADO INTERINSTITUCIONAL UFRRJ/IFMA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

 

O Reitor do IFMA tendo como instituição promotora a Universidade Federal de Rural do 

Rio de Janeiro - UFRRJ, como instituição receptora o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA e de acordo com o edital Nº 04/2009 

CAPES-SETEC, torna público o presente edital que regula as condições de ingresso, por 

via de EXAME DE SELEÇÃO, no Programa de Pós-Graduação, em nível de MESTRADO, 

para uma turma especial de MINTER a ser oferecida ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, para o período 2010-2012, devidamente 

autorizado pelo Ofício MINTER 1052-40/2009/CQD/CGSI/DPB/CAPES, Ministério da 

Educação, nos termos abaixo: 

 

 

1 DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 Período de Inscrição: 15 a 23 de março, no Setor de Protocolo do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA. Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica. Av. Getúlio Vargas, n° 04 - 

Monte Castelo - São Luis - MA – CEP 65025-001. Telefones: (98) 3218-9008 

 



1.2 As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente ou por procuração no endereço 

indicado no item 1.1, no horário de 08h30min as 12h00min e de 14h00min as 

18h00min, respeitando o cumprimento do calendário de inscrição.  

1.3 As inscrições por via postal serão aceitas desde que postadas até 23 de março de 

2010, encaminhadas ao COORDENADOR OPERACIONAL DO MINTER IFMA e 

enviadas para o endereço descrito no item 1.1. 

 

 

2 DAS VAGAS 

 

O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se à seleção de 20 (vinte) 

candidatos, distribuídos entre docentes e técnicos administrativos estáveis deste Instituto 

para a realização do referido MINTER. 

 
 

3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

3.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo I). 

3.2 Curriculum vitae atualizado, registrado na plataforma lattes do CNPq, e documentado; 

3.3 Duas cartas de recomendação (anexo II) fornecidas por professores ou por 

pesquisadores com os quais o candidato tenha estudado ou trabalhado; 

3.4 Cópias da carteira de identidade e do CPF para candidatos brasileiros ou do registro 

geral de estrangeiro, se for o caso. 

3.5 Quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino) e eleitorais, no 

caso do candidato ser brasileiro. 

3.6 Duas fotografias 3x4 (recentes e iguais). 

3.7 Comprovante de vínculo empregatício e de que pertence ao quadro de professores 

efetivos do IFMA.  

3.8 Cópia autenticada do diploma e do histórico da graduação. 

3.8.1 Os servidores efetivos do Instituto Federal do Maranhão poderão se inscrever, 

desde que possuam diploma, devidamente registrado nas seguintes áreas: 

 

• Licenciatura em Biologia; 

• Licenciatura em Ciências Agrárias; 



• Engenharia Agronômica; 

• Engenharia de Alimentos; 

• Tecnologia de Alimentos; 

• Nutrição; 

• Economia Doméstica; 

• Engenharia Química; 

• Farmácia. 

• Medicina Veterinária; 

• Química Industrial; 

• Licenciatura em Química; 

 

3.9 Proposta de Projeto de Pesquisa versando sobre uma das linhas previstas no item 4 e 

endossado por professor credenciado ao programa da instituição promotora. O 

Projeto de pesquisa deverá conter na folha de rosto apenas o título e a linha de 

pesquisa à qual se vincula. O Projeto deverá ser redigido em português e ter 

obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 

(vinte) páginas (excluída a bibliografia), tamanho A4, Fonte Arial 12 e espaçamento 

duplo, e deve conter: 

a) Resumo; 

b) Introdução 

c) Justificativa e relevância da pesquisa para o Estado; 

d) Metas e Objetivos gerais e específicos; 

e) Metodologia; 

f ) Cronograma de execução; e 

g) Bibliografia. 

 

 

4 DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

O Programa de Mestrado Interinstitucional será desenvolvido nas áreas de concentração 

em Ciência de Alimentos e Tecnologia de Alimentos. 

 

Linha de Pesquisa 



4.1 
Biotecnologia de alimentos. 

Higiene e interações microbianas em ingredientes alimentícios; 

4.2 
Controle de qualidade e propriedades físicas, químicas, bioquímicas e 

sensoriais de alimentos; 

4.3 Propriedades funcionais e nutricionais de alimentos; 

4.4 Segurança alimentar, nutrição e saúde coletiva; 

4.5 Toxinas em alimentos; 

4.6 Processamento térmico e tecnologias inovadoras na produção de alimentos; 

4.7 Tecnologias convencionais e de pós-colheita de frutas e hortículas; 

4.8 Tecnologia de grãos e amiláceos; 

4.9 Desidratação de produtos agroalimentares; 

4.10 Métodos cromatográficos aplicados à análise de alimentos. 

 

 

5 DA SELEÇÃO 

 

5.1 Os candidatos inscritos serão avaliados inicialmente por uma Comissão de Pré-

Seleção que se baseará nos documentos entregues pelo candidato no ato da 

inscrição. A pré-seleção terá a finalidade de: 

5.1.1 Verificar se toda a documentação entregue pelo candidato está de acordo com 

os exigidos neste edital. 

5.1.2 Verificar se a proposta de projeto de pesquisa entregue pelo candidato está de 

acordo com o exigido neste edital. 

5.1.3 Se as exigências descritas dos Itens 5.1.1 e 5.1.2 não forem atendidas, o 

candidato será eliminado da seleção final. 

5.1.4 O candidato que postar, nos correios ou entregar a documentação incompleta 

e/ou após a data indicada, terá a inscrição anulada. 

5.2 A seleção final será realizada pela Coordenação de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da UFRRJ segundo seus critérios usuais e já estabelecidos 

no seu regimento interno. 

5.3 Os candidatos inscritos serão ordenados a partir de uma pontuação que considera 

currículo, histórico escolar, cartas de recomendação e a proposta de projeto de 

pesquisa. 



5.4 Um candidato é dito selecionado se a Comissão de Seleção considerar que o 

candidato tem condições para ser admitido no Mestrado. Um candidato é dito 

classificado se ele for selecionado e se na área de concentração e linha de pesquisa 

pretendida houver vagas disponíveis. 

 

 

6. DAS PROVAS 

 

6.1 Prova Específica – Será realizada no dia 05 de abril na Sala de Ensino de Química 

do Departamento Acadêmico de Química e Alimentos - DAQ do IFMA Campus São 

Luís Monte Castelo, a partir das 08:00 (oito) horas. A prova contemplará 

conhecimentos mínimos exigidos para ingresso no programa, conforme conteúdo 

programático definido no item 6.1.1. A prova de conhecimentos específicos é 

classificatória e a nota de corte é 50 (cinqüenta) de um total de 100 (cem) pontos. 

6.1.1 Conteúdo Programático 

a) Química de Alimentos; 

• Principais modificações dos carboidratos, proteínas e lipídeos durante 

processamento e estocagem; 

• Química de carboidratos, proteínas e lipídeos. 

b) Transformação e Conservação de Alimentos. 

• Principais processamentos térmicos de produto de origem animal e vegetal; 

• Métodos de conservação pelo frio de produtos de origem animal e vegetal; 

• Métodos químicos de conservação de alimentos; 

• Conservação de alimentos por secagem, salga, defumação, concentração. 

 

6.1.2 Referências Bibliográficas 

a) BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Introdução à Química dos Alimentos - 3ª edição. 

Varela Editora e Livraria, 2000. 

b) BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do Processamento de Alimentos - 2ª 

edição. São Paulo: Varela Editora e Livraria, 1992. 

c) CECCHI, H. M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos - 2ª 

edição. Editora Unicamp, 1999. 



d) FELLOWS, P. J. Tecnologia do Processamento de Alimentos – Princípios e 

Prática. Editora Artmed S.A., 2006. 

e) FENNEMA, O. R. Principles of Food Sciences and Food Chemistry. New York, 

Marcel Dekker, Inc., 1976. Volume 4, Part I. 

f) GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. Editora Nobel, 2002. 

g) SILVA, J. Tópicos de Tecnologia de Alimentos. Varela Editora e Livraria, 2000. 

 

6.2 Prova de Inglês – Será realizada no dia 05 de abril na Sala de Ensino de Química 

do Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São 

Luís Monte Castelo, a partir das 14:00 (quatorze) horas.  Para a prova de Inglês o 

candidato terá que obter suficiência e para sua realização poderá ser utilizado um 

dicionário. 

 

6.3 Pré-Projeto - No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar um projeto de 

pesquisa respeitando rigorosamente a estrutura constante do anexo 3.9. A avaliação 

do pré-projeto de pesquisa de Mestrado terá como critérios básicos a Coerência e 

Metodologia; Originalidade e Relacionamento com a proposta acadêmica do 

Programa e pertinência à sua linha de pesquisa. O Pré-projeto deverá constar do 

Orientador (Anexo) e sua linha de pesquisa com o devido aceite de orientação. 

 

6.4 Entrevista - Será realizada no dia 06 de abril na Sala de Ensino de Química do 

Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São Luís 

Monte Castelo, a partir das 14:00 (quatorze) horas. Serão convocados para a 

entrevista e terão seus currículos avaliados os candidatos que forem aprovados na 

prova escrita. A Avaliação Curricular e a Entrevista serão feitas em sessões 

específicas de argüição por uma Comissão Julgadora composta de, no mínimo, dois 

professores deste programa e participantes do processo de seleção de 2010. É 

necessário que sejam trazidos para a sessão de argüição todos os documentos 

comprobatórios das atividades relatadas no currículo. As sessões de argüição serão 

realizadas nos dias 06 e 07 de abril de 2010, na Sala de Ensino de Química do 

Departamento Acadêmico de Química e Alimentos -DAQ do IFMA Campus São Luís 

Monte Castelo, a partir das 08h, sendo os candidatos atendidos na mesma ordem em 

que se inscreveram neste processo seletivo. 

 



 

7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 O resultado do processo seletivo será divulgado pela Internet na seguinte página 

eletrônica: http://www.ifma.edu.br. 

 

 

8 DA ESTRUTURA BÁSICA DO MINTER 

 

8.1 Duração do curso: 2 anos. 

8.2 Realização das disciplinas: 

7.2.1 O início do período letivo será em Abril de 2010. 

7.2.2 A lista de disciplinas a ser ofertada para este MINTER será divulgada após o 

processo seletivo ser finalizado e o ordenamento de oferecimento será definido 

pelo coordenador acadêmico e pelo coordenador operacional do MINTER. 

7.2.3 As disciplinas serão ofertadas de forma condensada, preferencialmente na 

primeira quinzena do mês, e serão ministradas por professores da UFRRJ. 

8.3 Os mestrandos terão 12 meses a contar da data do início do curso para 

integralização dos créditos em disciplinas. 

8.4 Os mestrandos deverão integralizar um mínimo de 20 (vinte) créditos, nos termos do 

EDITAL Nº 04/2009-CAPES-SETEC. 

8.5 As defesas de dissertação serão realizadas na UFRRJ e serão apresentadas até 

abril de 2012. 

 

 

9 DOS TRANSLADOS E DIÁRIAS DE PROFESSORES E MESTRANDOS 

 

9.1 As despesas referentes ao translado e diárias de professores para ministrar aulas, 

seminários de projeto e pesquisa, entre outros motivos relacionados ao 

funcionamento do curso serão custeados por este MINTER. 

9.2 As despesas referentes ao translado dos mestrandos para aulas, seminários de 

projeto e pesquisa, entre outros motivos relacionados ao funcionamento do curso 

serão custeados por este MINTER desde que haja recurso disponível no momento e 

prévia solicitação. 



9.3 Um auxílio financeiro único será concedido aos mestrandos no momento da 

realização do estágio obrigatório no valor de uma bolsa de mestrado conforme 

estabelecido pela CAPES. 

 

10 DA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO 

 

10.1 A orientação dos mestrandos se dará exclusivamente por pelo menos 1 (um) 

professor do Programa de Pós-Graduação do DTA/UFRRJ. 

10.2 De acordo com legislação específica da CAPES sobre orientação de mestrado, 

Professores Doutores pertencentes ao quadro de professores efetivos do IFMA e 

com comprovado rendimento acadêmico podem atuar como coorientadores, desde 

que de comum acordo com o orientador. 

 

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Os candidatos poderão entrar em contato com a Coordenação Operacional do 

MINTER por e-mail e/ou por telefone para eventuais esclarecimentos. E-mail de 

contato: arlan@ifma.edu.br ou pelo Telefone: (98) 3218-9008. 

11.2 As atividades de execução do curso serão regulamentadas pelo Regulamento dos 

Programas de Pós-Graduação da UFRRJ e pelo Regulamento do PPGCTA da 

UFRRJ e pelo Edital Nº 04/2009 CAPES-SETEC. 

11.3 Os casos omissos serão analisados pela coordenação do MINTER. 

 
 

São Luis (MA), 12 de março de 2010. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              José Ferreira Costa 
                       Reitor Pro Tempore IFMA 


