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Como eu posso
ingressar no Curso

de Mestrado em
Química Aplicada?

O ingresso no curso é semestral, através de
processo seletivo. O processo é regido por um
Edital que determina os prazos, a
documentação a ser apresentada e os demais
procedimentos. A publicação dos editais
costuma ocorrer nos meses de maio e
novembro. Você pode encontrar mais
informações e detalhes no link:
https://www.udesc.br/cct/ppgq/ingresso_curso

É necessário ter
orientador definido
antes do processo
seletivo?

Não. Entretanto, é recomendável que você entre
em contato com os professores que tem linhas
de pesquisa que mais lhe interessem. Isso não

terá qualquer influência, positiva ou negativa, no
processo de seleção, mas pode ajudar na escolha

de um(a) orientador(a) e até na elaboração de
um projeto de pesquisa previamente, o que pode

facilitar a realização do curso.



Onde posso saber
mais a respeito das
linhas de pesquisa

de cada
orientador? 

No link Linhas de Pesquisa
(https://www.udesc.br/cct/ppgq/linhas), você vai
conhecer detalhes das duas linhas de pesquisa
do PPGQ e saber quais docentes atuam nelas.
Além disso, no link Grupos de Pesquisa
(https://www.udesc.br/cct/ppgq/pesquisa) você
terá informações a respeito dos cinco grupos
de pesquisa em atividade no mestrado.

É preciso estar em
Joinville para
realizar o processo
seletivo?

Não. A inscrição é feita exclusivamente pela internet,
através do preenchimento de um formulário on-line

e da anexação de documentos, conforme descrito no
edital. Para candidatos que vivem fora de Joinville, é

possível realizar a prova escrita e a entrevista a
distância. As informações sobre como realizar o

processo seletivo a distância encontra-se no edital.
ATENÇÃO: Durante o período da pandemia

COVID-19, todo o processo seletivo será
realizado online e a distância.



Estou trabalhando em
período integral. Ainda

assim, consigo me
candidatar ao programa de

mestrado?

Sim. Entretanto, como as disciplinas e a parte
experimental demandam muito tempo de
dedicação, é recomendado a matrícula em
disciplinas isoladas, de acordo com o horário que
melhor se encaixe na sua programação.
Posteriormente, você pode prestar o processo
seletivo para aluno regular e contabilizar os
créditos sem precisar cursá-las novamente. Os
semestres cursados como aluno especial não
contam para o prazo da defesa de dissertação, que
é de 24 meses.

É preciso estar em
Joinville para
realizar o processo
seletivo?

Não. A inscrição é feita exclusivamente pela internet,
através do preenchimento de um formulário on-line

e da anexação de documentos, conforme descrito no
edital. Para candidatos que vivem fora de Joinville, é

possível realizar a prova escrita e a entrevista a
distância. As informações sobre como realizar o

processo seletivo a distância encontra-se no edital.
ATENÇÃO: Durante o período da pandemia

COVID-19, todo o processo seletivo será
realizado online e a distância.



Há várias linhas de pesquisa que me interessam. E se eu
ficar em dúvida em mais de dois orientadores que

gostaria de trabalhar?

Análise de amostras do

cotidiano;

Compostos de Se e Te com

atividade biológica;

Desenvolvimento de

métodos analíticos;

Espectrometria;

Materiais

autorregeneráveis;

Organocalcogênios;

Química ambiental;

Síntese orgânica;

Bioinorgânica;

Corrosão;

Eletroquímica;

Extração;

Metalofármacos;

Pilhas / Baterias;

Quimiometria;

Ainda no ato da inscrição, você poderá escolher temas específicos que são tratados nas diferentes linhas de
pesquisa do PPGQ. Você pode selecionar quantas quiser e, baseados em sua resposta, vamos indicar
professores com interesses semelhantes para sua entrevista.

Tratamento de água;

Catalisadores;

Cromatografia a gás;

Eletrossíntese;

Fontes renováveis;

Nanopartículas;

Polímeros;

Remediação ambiental;

Tratamento de

efluentes.

Você poderá escolher entre os seguintes assuntos: 



Professores que estão com vagas abertas:

Alexandre Paulino

Química

 Analítica/ Ambiental

alexandre.paulino@udesc.br

Carla Dalmolin

Físico-Química /

Eletroquímica 

carla.dalmolin@udesc.br

Daniela Becker

Materiais/ Polímeros

daniela.becker@udesc.br

Fernando Xavier

Química Inorgânica /

Bioinorgânica

fernando.xavier@udesc.br

José Augusto da Col

Química Analítica /

Métodos Analíticos

jose.col@udesc.br

Karine Naidek

Química Inorgânica /

Bioinorgânica 

karine.naidek@udesc.br



Marcia Meier

Físico-Química /

Biopolímeros

marcia.meier@udesc.br

Rogerio Gariani

Química Orgânica /

Síntese Orgânica

rogerio.gariani@udesc.br 

Samuel Mendes

Química Orgânica /

Síntese Orgânica

samuel.mendes@udesc.br

Sergio Pezzin

Físico-Química /

Polímeros

sergio.pezzin@udesc.br

Professores que estão com vagas abertas:



Como posso conhecer e
entrar em contato com os
professores/orientadores?

No link https://www.udesc.br/cct/ppgq/docente
você encontra a lista de todos os professores que
orientam no PPGQ, e-mail e um resumo de suas
linhas de pesquisa.

Ainda estou em
dúvida, não sei

como escolher um
orientador

Não se preocupe. No ato da inscrição, você pode selecionar até dois
prováveis orientadores. Eles participarão da sua entrevista, assim

como outros professores com temas de pesquisa semelhante. Se você
for aprovado no processo seletivo, os prováveis orientadores entrarão

em contato para, em comum acordo, definirem a orientação.



Eu posso cursar disciplinas
isoladas sem precisar
participar do processo
seletivo?

Sim. Neste caso você pode pedir matrícula em até
duas disciplinas por semestre como aluno especial.
Para tal, a secretaria de pós-graduação lança um
edital separado, que é publicado no link
https://www.udesc.br/cct/secretariapos/aluno_espe
cial Mais perguntas e respostas sobre alunos
especiais podem ser encontradas aqui:
https://www.udesc.br/cct/secretariapos/aluno_espe
cial/faq

Qual a vantagem de
me matricular como

aluno especial?

Cursar disciplinas como aluno especial é uma ótima opção para quem
deseja conhecer melhor o Programa, adquirir conhecimentos

específicos e até antecipar algumas disciplinas se pretende
posteriormente ingressar como regular. Além disso, essa modalidade é

interessante para alunos que estão trabalhando e, normalmente, não
tem tempo para cursar mais de 1 ou 2 disciplinas por semestre. Os

créditos das disciplinas cursadas como aluno especial podem ser
aproveitados posteriormente caso o aluno ingresse num programa de
pósgraduação. O tempo que o aluno cursou como aluno especial não
é contado para o prazo da defesa de dissertação, que é de 24 meses.



O que é um
modelo de pós-

graduação stricto
sensu?

Em um curso de pós-graduação stricto sensu
os alunos adquirem formação teórica em
disciplinas específicas para então aplicar os
conhecimentos adquiridos em problemas
inéditos, gerando conhecimento e/ou
tecnologias. Assim, contribuindo para o
desenvolvimento da autonomia profissional na
resolução de problemas. O termo stricto sensu
significa “em sentido específico” e é aplicado a
esse modelo de pós-graduação para designar a
pesquisa que se destina a solucionar uma falha
específica no tecido teórico de uma área de
pesquisa. Dessa forma um curso stricto sensu
tem como objetivo a formulação de
dissertações e teses que contribuam para o
avanço do conhecimento científico. 

Qual o tempo de
duração do curso?

O curso de mestrado em
Química Aplicada tem
duração de 24 meses,

podendo ser prorrogado por
mais seis meses mediante

justificativa.



Em que período
são ministradas as

disciplinas? 

O curso é ministrado no período diurno,
ofertando disciplinas presenciais no período
matutino e vespertino, bem como atividades de
pesquisa. Durante o período da pandemia
COVID-19 as disciplinas de pós-graduação
estão sendo ofertadas na modalidade remota e
somente as atividades experimentais estão
sendo realizadas de forma presencial,
respeitando normas de distanciamento social. 

Quantas disciplinas
eu tenho que cursar
para concluir o
curso? 

Os alunos regulares devem cursar 24 créditos em
disciplinas, das quais 08 créditos correspondem a
disciplinas obrigatórias e 16 a disciplinas optativas

ou aproveitamento de créditos. No link
https://www.udesc.br/cct/ppgq/estrutura_curricular

, você encontra a lista das disciplinas ofertadas
pelo programa.



Como eu decido
em quais

disciplinas devo
me matricular? 

É recomendado que as disciplinas obrigatórias
sejam cursadas no início do curso. Quanto às
disciplinas optativas, você poderá selecionar,
em comum acordo com seu orientador,
disciplinas que estão de acordo com o projeto
de pesquisa a ser desenvolvido. Observe que
as disciplinas optativas não são ofertadas todos
os semestres. Para saber quais disciplinas
serão ofertadas em cada semestre, consulte o
link: https://www.udesc.br/cct/ppgq/grade

Como aluno(a) de
graduação, posso
cursar disciplinas da
pós-graduação? 

Podem ser admitidos alunos de graduação da
UDESC, na condição de alunos especiais, desde

que sejam encaminhados por orientadores
credenciados em Programa de Pós-Graduação da

UDESC e, preferencialmente, que estejam ou
tenham participado de atividades de iniciação

científica ou que estejam cursando os dois últimos
períodos da graduação.



Eu posso cursar
disciplinas de

outros Programas
de Pós-Graduação? 

Sim. Em algumas ocasiões, você e seu orientador
podem achar pertinente cursar uma disciplina ofertada
por outros programas de pós-graduação da UDESC.
Neste caso, você deve se matricular na disciplina
isolada, como aluno especial, e depois pedir o
aproveitamento dos créditos. Verifique a página da
secretaria de pós-graduação para informações sobre
como se matricular como aluno especial em disciplinas
isoladas:
https://www.udesc.br/cct/secretariapos/aluno_especial 

Eu posso cursar
disciplinas de
programas de outras
instituições? 

Sim. Se você e seu orientador acharem pertinente
ao projeto de pesquisa, é possível cursar

disciplinas isoladas em programas de pós-
graduação fora da UDESC. Neste caso, consulte o

regimento do curso para verificar quantos créditos
podem ser aproveitados de disciplinas cursadas

em outras instituições.



Existe algum programa de bolsa
para a realização do mestrado?

Sim. O PPGQ participa dos
programas de Bolsas de Monitoria

de Pós-Graduação - PROMOP /
UDESC e Demanda Social – DS /
CAPES e FAPESC. Eventualmente,

podem ser disponibilizadas bolsas
para projetos de pesquisa

específicos dos professores
orientadores.

Qual o critério para a
distribuição de bolsas? 

As bolsas são distribuídas de acordo
com a lista de classificação das
notas finais do último processo
seletivo.

Já sou aluno regular do PPGQ,
mas não obtive classificação
para conseguir uma bolsa. Posso
me candidatar às bolsas do
semestre seguinte? 

Sim. Alunos regulares que não
possuem bolsa podem se inscrever
no processo seletivo a cada
semestre para concorrer
novamente às bolsas daquele
semestre. Neste caso, o aluno não
precisa realizar a etapa de
entrevistas, mas deve realizar a
prova escrita novamente e entregar
seu currículo atualizado

Quantas bolsas são distribuídas
pelo PPGQ?

A quantidade de bolsas disponível
por semestre é variável, pois
depende da finalização do curso de
mestrado dos bolsistas atuais



Eu posso trabalhar se estiver
recebendo bolsa? 

As bolsas do programa PROMOP /
UDESC exigem dedicação integral
do bolsista. O acúmulo de bolsa e
vínculo empregatício para bolsas

CAPES ou CNPq é previsto apenas
nas situações descritas pela Portaria

Conjunta CAPES / CNPq
n°001/2010. 

Qual o valor das bolsas? 

As bolsas de mestrado oferecidas
têm o valor de R$ 1500,00 por mês. 

Qual o tempo de duração da
bolsa? 

Salvo casos específicos, as bolsas de
mestrado têm duração de 24
meses. 



O Moodle é um sistema de código
aberto para a criação de cursos online.
Também conhecida como Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), a
plataforma é utilizada por alunos e
professores como ferramenta de apoio
ao ensino à distância. No Moodle
(https://moodle.joinville.udesc.br/login/in
dex.php) poderão ser encontrados
arquivos pertinentes ao processo
seletivo e por lá será possível acessar o
arquivo da prova escrita, realizar a
entrevista e enviar seus documentos –
ou seja, todas as etapas do processo
seletivo serão realizadas pelo Moodle.

O que é a
plataforma

Moodle? 



idUDESC é um sistema de identificação
utilizado pela UDESC que serve como
passe de acesso à infraestrutura online
da universidade. Ele é necessário para o
acesso ao Moodle, que é a plataforma
online usada pela UDESC para
organização de conteúdo disciplinar e
comunicação entre alunos e professores
na forma de compartilhamento de
arquivos, videoconferências e atividades
remotas. 

O que é
idUDESC? 


