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Edital No. 945 (EPQB/EQ/UFRJ) - Processo Seletivo de Ingresso no Programa de
Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de
Química da UFRJ para o primeiro período de 2020.

1. Preâmbulo

1.1 A Comissão de Avaliação de Pós-Graduação da Escola de Química da UFRJ, no uso
de  sua  atribuição  fixada  no  artigo  7º  da  Regulamentação  Geral  da  Pós-Graduação
Stricto sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (anexo à Resolução CEPG nº 1
de dezembro de 2006) e artigo 12º, inciso I, da Regulamentação das Comissões de Pós-
Graduação e Pesquisa da Pós-Graduação  Stricto sensu e das Comissões Deliberativas
dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (anexo à
Resolução CEPG nº 2 de dezembro de 2006), torna público aos interessados que estão
abertas  as  inscrições  no  processo  seletivo  de  candidatos,  para  o  preenchimento  das
vagas remanescentes do processo seletivo referente ao Edital UFRJ/EQ nº 661/2019  no
curso  de  Doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  de  Processos
Químicos e Bioquímicos (EPQB), para o primeiro período do ano letivo de 2020.

1.2. Os candidatos do presente Edital não poderão pleitear bolsa para início em 2020/1.
Porém, entrarão na lista de espera de bolsas, de acordo com sua pontuação, e poderão
pleitear as mesmas após processo seletivo de 2020/3, referente ao  Edital UFRJ/EQ nº
661/2019.

1.3 O presente Edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-
Graduação em reunião realizada em 26/09/2019.

1.4 Outras informações sobre o Programa e sobre os Critérios de Avaliação podem ser
obtidas no endereço eletrônico (http://epqb.eq.ufrj.br).

2. Das vagas

2.1  O  número  de  vagas  remanescentes  do  processo  seletivo  referente  ao  Edital
UFRJ/EQ nº 661/2019 é 40 (quarenta), de ampla concorrência, obedecida à pontuação
mínima a ser definida pela Comissão de Avaliação do Programa.

2.2  Em atendimento  ao  Programa de  Qualificação  Institucional  (PQI)  da  UFRJ,  de
acordo com a Portaria nº 7.555 de 29 de agosto de 2017, o EPQB disponibilizará  4
vagas  para  candidatos  servidores  da  UFRJ,  além das  vagas  de  ampla  concorrência
definidas no parágrafo 2.1. Nesse caso, os candidatos deverão indicar essa opção na
Ficha de Inscrição, participarão de todas as fases do processo seletivo, serão avaliados
de acordo com os critérios de seleção vigentes e não poderão pleitear bolsas de estudo
na cota do EPQB.

2.3  O  Colegiado  do  EPQB  poderá  deliberar  sobre  aumento,  diminuição  ou
remanejamento  das  vagas  ofertadas  no  parágrafo  2.1  e  2.2  do  presente  Edital,
conformeprevisto no artigo 12, incisos III e IV, da Regulamentação das Comissões de



Pós-graduaçãoe  Pesquisa  da  Pós-Graduação  Stricto  sensu e  das  Comissões
Deliberativasdos Programas de Pós-Graduação da UFRJ (Anexo à Resolução CEPG N°
3, de 11 dedezembro de 2009).

3. Inscrição no Processo Seletivo

3.1  Poderão  se  inscrever  no  processo  seletivo  para  ingresso  no  Programa  de  Pós-
Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química
da  UFRJ,  os  portadores  de  título  de  Mestrado  ou  aqueles  com  dissertação  de
Mestrado  a  ser  defendida  até  a  data  prevista  no  cronograma  do  Anexo  1  do
presente Edital, que se enquadrem nas duas categorias seguintes:

 Graduação em Engenharia Química ou em áreas afins, definidas no item 3.2
deste Edital.

 Título  de  Mestrado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  de
Processos Químicos e Bioquímicos da  Escola de Química da UFRJ ou de
outros Programas de Pós-Graduação devidamente certificados pela Capes.

3.2 São consideradas áreas afins: engenharia de bioprocessos, engenharia de alimentos,
química  industrial,  química,  bioquímica,  farmácia,  outras  engenharias,  física,
matemática, nanotecnologia, biologia, microbiologia, nutrição e biotecnologia. Cursos
de  Graduação  e  de  Mestrado  feitos  no  exterior  serão  analisados  pela  Comissão  de
Seleção. 

3.3 Os candidatos  selecionados e que tenham realizado cursos no exterior  terão um
prazo de no máximo 12 meses, a partir do início do curso, para apresentação do diploma
revalidado pelos órgãos competentes.

3.4 De acordo com a formação em nível de Graduação e de Mestrado, os alunos estarão
sujeitos  a  cursar  diferentes  disciplinas  obrigatórias  e  eletivas  para  completar  os  36
créditos  exigidos  no  Regulamento  do  Programa,  segundo  critérios  da  Comissão  de
Seleção, disponíveis no endereço eletrônico (http://epqb.eq.ufrj.br).

3.4.1 O candidato que for ex-aluno do EPQB, tendo solicitado o cancelamento de sua
matrícula  no  Programa,  poderá  pleitear  sua  readmissão  após  um  ano  da  data  de
cancelamento.

3.4.1.1 Caso o cancelamento tenha ocorrido por insuficiência de rendimento acadêmico,
o aluno poderá pleitear  sua readmissão após um ano do cancelamento de matrícula,
desde que o CRA não seja menor do que 1,0.

3.5 A inscrição no Processo Seletivo será realizada em três etapas:

ETAPA 1)  Preenchimento de formulário  on-line disponível no endereço eletrônico:
http://epqb.eq.ufrj.br/processo-seletivo/ conforme cronograma no Anexo 1 do presente
Edital.  É imprescindível que o candidato preencha corretamente todo o formulário, a
comissão não irá incluir informações para o candidato.
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ETAPA  2)  Confirmação  da  documentação  comprobatória.  A  documentação
comprobatória dos itens preenchidos no formulário deverá ser enviada para o e-mail
docdoutoradoepqb@eq.ufrj.br em  um  ÚNICO  arquivo  de  formato  PDF,  com  os
comprovantes NA ORDEM de preenchimento do formulário, com o nome do candidato,
até data definida no Cronograma do Anexo 1 do presente Edital. Este endereço de e-
mail  deve  ser  usado  EXCLUSIVAMENTE  para  entrega  da  documentação
comprobatória.

ETAPA 3) Defesa de memorial. O candidato deverá realizar uma apresentação oral de
sua trajetória acadêmica/profissional para uma banca formada por docentes do EPQB.
Os  critérios  para  defesa  de  memorial  estão  apresentados  no  site  do  EPQB
(http://epqb.eq.ufrj.br/processo-seletivo/).

3.5.1 Candidatos que enviarem a documentação da ETAPA 2 em vários arquivos e/ou
fora da ordem poderão ser desclassificados.

3.5.2 A documentação necessária inclui:

 Cópia do formulário de inscrição preenchido no site do EPQB. O candidato deverá
imprimir o formulário  on-line para um arquivo PDF ou exportá-lo como PDF. O
candidato que não apresentar o formulário será desclassificado.

 Carta de Intenções explicando os motivos pelos quais deseja realizar o curso de
Doutorado do EPQB. Essa carta deve ser datada e assinada pelo candidato;

 Cópias  de  Carteira  de  Identidade,  CPF,  Título  de  Eleitor  e  Certificado  de
Reservista, passaporte (para candidatos estrangeiros).

 Cópia do Diploma de Graduação.

 Fotocópia do Diploma de Mestrado ou Ata de Defesa ou Declaração de Data de
Defesa emitida pelo Programa de Pós-Graduação.

 Histórico  Escolar  do  Curso  de  Graduação.  Em caso  de  transferência  de  curso,
devem ser anexados os históricos referentes a todos os cursos do candidato, caso
contrário, o candidato será desclassificado.

 Histórico Escolar do Curso de Mestrado.

 Proposta  de  Tese  e  Plano  Didático  elaborados  de  comum  acordo  com  o(s)
respectivo(s) orientador(es) (conforme modelo disponível no site do EPQB);

 Uma foto 3x4 (nome do candidato no verso).

 Comprovantes  de  publicação  de  resumos,  trabalhos  em  congresso  (no  caso  de
trabalho completo, é obrigatória a apresentação da cópia do trabalho nos anais do
evento e a cópia da capa e índice dos anais), artigos em revistas, patentes. Para
periódicos em revista com fator de impacto, deve ser anexado o comprovante do
fator de impacto da revista de acordo com a base de dados JCR (Journal of Citation
Reports),  caso contrário,  serão pontuados como artigos em revista sem fator de
impacto.
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 Declaração do orientador de Iniciação Científica, comprovando o tempo dedicado à
IC.

 Declaração do professor responsável ou Chefe de Departamento, comprovando o
número de semestres dedicados à monitoria.

 Comprovantes de experiência profissional: atividades em Instituto de Pesquisa e de
Ensino e atividades em empresas.

 Cópia  de  Certificado  de  Proficiência  na  língua  inglesa,  dentre  os  certificados
listados no Anexo 2, que comprove pontuação maior ouigual de acordo com quadro
apresentado no mesmo Anexo.

3.6  Os  candidatos  ao  regime  parcial  somente  serão  convocados  para  a  defesa  de
memorial a critério da comissão de seleção.

3.7 A proficiência em inglês é considerada ELIMINATÓRIA no processo seletivo ao
EPQB. Caso o candidato não possua um certificado de proficiência reconhecido (Anexo
2),  poderá  submeter-se  a  uma  avaliação  de  inglês  aplicada  pelo  EPQB,  na  data
estipulada  no Anexo 1 do presente  Edital.  No ato da inscrição  on-line,  o candidato
deverá definir a opção, certificado ou avaliação.

3.7.1  A avaliação  de inglês aplicada  pelo  EPQB  consiste  de  2  provas  de  múltipla
escolha.  A primeira  consiste  de  avaliação  gramatical  e  de  vocabulário  e  contém 50
questões  a  serem  feitas  em  1  (uma)  hora;  a  segunda  consiste  de  avaliação  de
compreensão de texto e contém 30 questões a serem feitas em 1 (uma) hora. A nota dos
candidatos  será  divulgada  até  48  horas  após  a  aplicação  da  mesma,  conforme
cronograma no Anexo 1 do presente Edital. Será considerado aprovado na proficiência
em inglês o candidato cuja nota na prova for superior ou igual a 68%.

3.7.2  Os candidatos que não comprovarem proficiência (Anexo 2) ou forem reprovados
na prova de inglês do EPQB (de acordo com critério estabelecido no item 3.7.1), estarão
ELIMINADOS do processo seletivo.

3.8 A inscrição do candidato deverá ser validada eletronicamente (http://epqb.eq.ufrj.br)
pelo orientador  (membro efetivo  do Programa de Pós Graduação em Engenharia  de
Processos Químicos e Bioquímicos) no período estabelecido no cronograma do Anexo 1
do presente Edital. A inscrição do candidato só será avaliada pela Comissão de Seleção
após a validação pelo orientador.

4. Dos Critérios de Avaliação

4.1  A  avaliação  para  a  seleção  será  de  caráter  ELIMINATÓRIO,  utilizando-se
apontuação obtida pelo candidato no preenchimento do formulário eletrônico de acordo
com os critérios disponíveis em http://epqb.eq.ufrj.br/processo-seletivo/ e comprovada
pela documentação impressa, bem como a nota obtida na defesa de memorial.

4.2 A comissão de seleção recalculará a pontuação do candidato, mediante divergência
entre  ficha de inscrição preenchida  on-line e  documentação comprobatória  entregue.
Será considerada válida a nota calculada pela comissão de seleção, podendo o candidato
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recorrer do resultado, seguindo as datas estabelecidas no calendário do Anexo 1 deste
edital.

4.3 A nota final  do candidato  é  uma média  ponderada das  notas  obtidas  na análise
curricular e na defesa de memorial. A etapa de análise curricular compreende 80% da
nota final do candidato.A etapa de defesa de memorial compreende 20% da nota final
do candidato.

4.3.1  Para  os  candidatos  ao  regime  parcial  que  forem dispensados  do  memorial  (a
critério da comissão de seleção), a nota final será a nota obtida na análise curricular.

4.4 A Comissão de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação e
seleção  definidos  no  presente  Edital  e  seu  anexo.  Os  critérios  de  avaliação  estão
disponíveis no site do EPQB.

5. Resultado e Classificação

5.1O resultado da etapa de avaliação curricular e defesa de memorial será divulgado no
site do EPQB, nas datas estabelecidas no cronograma do Anexo 1 deste Edital.

5.2  Será  divulgada  uma  listagem,  contendo  a  relação  dos  candidatos  em  ordem
alfabética. Serão divulgados os candidatos selecionados e não selecionados.

5.3  O resultado final  do processo seletivo  será divulgado no site  do  EPQB após  o
período  de  interposição,  análise  dos  recursos e  processamento  das  avaliações  de
proficiência em inglês.

6. Recursos

6.1 Qualquer candidato poderá solicitar recurso do resultado do processo seletivo, desde
que obedecidas as datas estipuladas no calendário do Anexo 1 do presente Edital.

6.2  A  interposição  de  recurso  deverá  ser  feita  por  e-mail  para  o  endereço
selecaoepqb@eq.ufrj.br, com assunto “Interposição de Recurso – DSc”.

6.3 O resultado dos recursos será divulgado no site do EPQB, seguindo o calendário do
Anexo 1 do presente edital.

7. Matrícula

7.1 Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula e inscrição em disciplinas de
acordo com o plano de trabalho aprovado pela comissão. O período de matrícula será
divulgado  pela  secretaria  do  EPQB,  juntamente  com  o  resultado  final  do  Processo
Seletivo, e ficará disponível no site do EPQB.

8. Concessão de bolsas

8.1 A seleção do candidato neste processo seletivo, como previsto no presente Edital,
não permite a concessão de bolsa de estudos para início em 2020/1.
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8.2 Só serão implementadas  bolsas  do Programa após Processo Seletivo  de 2020/3,
referente ao Edital UFRJ/EQ nº 660/2019, de acordo com lista de espera de bolsas.

9. Disposições Gerais

9.1 Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as cláusulas e
condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

9.2 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato
que prestar declarações ou apresentar documentos falsos.

9.3 Os candidatos não classificados terão 30 dias após a classificação final para fazer a
retirada  de  sua  documentação  na  Secretaria.  Após  esse  período,  a  documentação
remanescente será descartada.

9.4 Mas informações:

Tel.:  (21)  3938-7565;  e-mail:  selecaoepqb@eq.ufrj.br ou  epqb@eq.ufrj.br ;
Secretaria de Pós-Graduação da Escola de Química/UFRJ, Centro de Tecnologia, Bloco
E, 2º andar, sala 208A, Ilha do Fundão, CEP: 21949-900.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019

Verônica Maria Araújo Calado Eduardo Mach Queiroz
Coordenador de Pós-graduação Diretor da Escola de Química
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ANEXO 1

O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº 941/2019 dispõe sobre o cronograma, as etapas
e  os  critérios  do processo  seletivo  para  preenchimento  das  vagas  remanescentes  do
processo seletivo referente ao Edital UFRJ/EQ nº 661/2019 para o curso de Doutorado
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos
da UFRJ, para o primeiro período do ano letivo de 2020.

1. Os  candidatos  que  ainda  não  concluíram  o  curso  de  mestrado  poderão  se
inscrever no processo seletivo obedecendo à data limite de defesa de dissertação
até o início do período letivo correspondente.

2. Os prazos previstos  no cronograma estabelecido  no item 3,  para o Curso de
Doutorado,  poderão  ser  alterados  para  atender  a  eventuais  mudanças  no
calendário  letivo  da  UFRJ  de  2020,  observadas  as  regulamentações
universitárias.

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

2020/1
1º Período

(Início do período
letivo em março de

2020)
Inscrição pelo formulário on-line 21/12/19 a 04/02/20
Entrega da documentação por e-mail    21/12/19 a 04/02/20
Validação Eletrônica pelo orientador 21/12/19 a 04/02/20
Divulgação de Lista para Memorial 12/02/20
Defesa de Memorial 19 e 20/02/20
Resultado 21/02/20
Interposição de recurso 22 a 29/02/20
Classificação  final  após  interposição  de
recurso e divulgação de lista para fazer prova
de inglês do EPQB

04/03/20

Avaliação de Inglês 05/03/20
Classificação  final  após  resultado  de
proficiência

06/03/20

Cadastramento das informações pessoais dos
candidatos aprovados no site epqb.eq.ufrj.br

O NÃO PREENCHIMENTO DENTRO DO
PRAZO  SERÁ  CONSIDERADO
DESISTENTE DO PROCESSO SELETIVO.

09/03/20



ANEXO 2

O  presente  Anexo  ao  Edital  UFRJ/EQ  nº  661/2019  dispõe  sobre  as  normas  para
comprovação de proficiência em Língua Inglesa e Língua Portuguesa para candidatos
ao Doutorado do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia dos
Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ, para o primeiro período do ano letivo de
2020.

1.  O certificado  de  Proficiência  em Inglês  e  Língua  Portuguesa  será  aceito  pelo
Programa  e  Pós-Graduação  em  Engenharia  de  Processos  Químicos  e
Bioquímicos  quando  for  realizado  por  instituições  reconhecidas  e  dentro  do
prazo de validade.

2. As Instituições reconhecidas para aplicar o exame e conceder o certificado de
proficiência em Inglês são:

CEFR – Common European Framework of Reference for Languages;

ALTE – Association of Language Testers in Europe;

Universityof Cambridge International Examinations;

QPT – QuickPlacement Test (Oxford University);

TOEFL - Test of English as a Foreign Language;

IELTS – International English Language Testing System;

TAPI - Teste Acadêmico de Proficiência em Idiomas.

3. Para que o Certificado de Proficiência em Inglês seja aceito pelo Programa de
Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos (EPQB),
o candidato deverá obter as pontuações constantes no quadro a seguir:

4. Será válido comprovante oficial de intercâmbio (período mínimo de um ano) em
países de língua inglesa, desde que realizado no máximo 2(dois) anos antes da
data de matrícula do aluno no Programa.

5. O candidato estrangeiro não lusófono selecionado e que venha a se matricular no
Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmico deverá comprovar proficiência em
língua  portuguesa  no  prazo  limite  de  1  (um)  ano  a  partir  da  data  de  sua
matrícula.



5.1  A  comprovação  de  proficiência  da  Língua  Portuguesa  pelo  candidato  não
lusófono será validada  pelo  certificado  concedido pelo  exame Celpe-Bras  do
Ministério da Educação.

5.2 O Celpe-Bras avalia a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral
e a produção escrita  da Língua Portuguesa de forma integrada e o candidato
deverá comprovar o Nível Intermediário


