
Processo Seletivo: Edital de Doutorado Associado ao Programa Estratégico 
Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e 
Pandemias da CAPES 

Edital No. 133 (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 início imediato em maio 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 curso de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos (EPQB) para 
preenchimento de 2 (duas) bolsas CAPES para o Programa Estratégico Emergencial 
de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias para início 
imediato em maio de 2020. 

1.2 O presente Edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-
Graduação em reunião realizada em 16/04/2020. 

1.3 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 Serão ofertadas 2 (duas) vagas, de ampla concorrência, para o curso de 
doutorado do EPQB com bolsa CAPES para o Programa Estratégico Emergencial de 
Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias para início 
imediato em maio de 2020. 

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, 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. 

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 Ao enviar a documentação combrobatória conforme ETAPA 2, os Candidatos 
deverão indicar no corpo do email, por ordem de preferência, 2 (dois) temas de 
projeto para pesquisa de tese, conforme temas disponibilizados no ANEXO 3 deste 
Edital. Os candidatos selecionados deverão necessariamente desenvolver sua 
pesquisa no tema indicado na sua primeira opção. Caso os 2 candidatos 
selecionados indiquem o mesmo tema de projeto como primeira opção, aquele com 
maior pontuação final desenvolverá o tema de projeto da sua primeira opção e 
outro candidato desenvolverá o tema de projeto indicado em sua segunda opção. 

3.5.2 Com relação ao preenchimento do formulário da ETAPA 1: 

 Na seção "Sobre como Deseja que seja o Doutorado", os campos devem ser 
preenchidos de acordo com o tema de preferência, o primeiro indicado no 
email com envio da documentação comprobatória, conforme Parágrafo 3.5.1 
deste Edital. 



 A Proposta de Tese não deve ser anexada. 
 O Plano Didático não deve ser preenchido. 

3.5.3 Candidatos que enviarem a documentação da ETAPA 2 em vários arquivos 
e/ou fora da ordem serão desclassificados. 

3.5.4 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. 

 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. 
 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 eventoe 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 CitationReports), caso contrário, serão pontuados como artigos 
em revista sem fator de impacto. 

 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 ou igual de acordo com 
quadro apresentado no mesmo Anexo. 

3.6 Esse Edital contempla apenas candidatos ao regime integral. 

 

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 em 2 provas de múltipla 
escolha. A primeira consiste em 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. 

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 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. 

4.4 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 

5.1 O 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 
descrescente de pontuação. Serão divulgados os candidatos selecionados, os 
classificados e os não classificados. 

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. 

5.4 Serão selecionados 2 (dois) Candidatos: os dois com maior pontuação dentre os 
classificados. Caso um ou os dois Candidato(s) selecionado(s) desista(m) do curso, 
o(s) próximo(s) da lista dos classificados será(ão) selecionado(s) e assim por diante 
até que as 2 bolsas CAPES disponíveis sejam preenchidas. 

5.4.1 O Candidato selecionado que não estiver disponível para contato pelos e-
mails e telefones indicados no formulário de inscrição da ETAPA 1 da Seção 3.5 
deste Edital até às 10h do dia 08/05/2020, será desclassificado e o primeiro 
colocado por pontuação na lista de classificados será selecionado. 



5.5 Os alunos classificados não selecionados não entram no Programa e nem 
podem entrar na lista de espera de bolsa do Programa. Deverão se inscrever 
novamente no próximo Processo Seletivo. 

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 email 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 A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada pela Secretaria de Pós-
Graduação da Escola de Química/UFRJ, de acordo com os dados enviados na 
documentação comprobatória (ETAPA 2 da Seção 3.5 e Parágrafo 3.5.4). Para isso, 
os candidatos selecionados devem estar disponíveis para contato pelos e-mails e 
telefones indicados no formulário de inscrição da ETAPA 1 da Seção 3.5 deste 
Edital.  

7.2 A não disponibilidade de contato com o candidato pelos e-mails e telefones 
indicados no formulário de inscrição até às 10h do dia 08/05/2020, implicará na sua 
desclassificação e o próximo na lista de classificados será chamado.  

7.2 O cadastro das informações pessoais dos candidatos aprovados no 
site epqb.eq.ufrj.br, bem como a entrega do Plano Didático, aprovado pelo 
orientador, deverá ser feito posteriormente pelo candidato. A inscrição em 
disciplinas deverá ser feita assim que possível de acordo com o novo calendário 
acadêmico a ser divulgado pela Universidade. 

8. Concessão de bolsas 

8.1 Os Candidatos selecionados receberão bolsa CAPES pelo Programa Estratégico 
Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 
e deverão necessariamente desenvolver sua pesquisa no tema de projeto indicado 
no email com a documentação comprobatória da ETAPA 2 da Seção 3.5, conforme 
descrito no Parágrafo 3.5.1 deste Edital. 

8.2 As bolsas de doutorado têm duração de 36 meses e poderão ser prorrogadas 
por 12 meses. 

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; 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, 15 de abril de 2020 

 
 
Veronica Maria Araujo Calado   Eduardo Mach Queiroz 
Coordenador de Pós-graduação   Diretor da Escola de Química 
 
 
 



 
ANEXO 1 

 
O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº 133/2020 dispõe sobre o cronograma, as 
etapas e os critérios do processo seletivo para o curso de Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Engenhariade Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ 
para preenchimento de 2 (duas) bolsas CAPES para o Programa Estratégico 
Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 
para início imediato em maio de 2020. 
 

1. 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 
Inscrição pelo formulário on-line 18/04/20 a 02/05/20 
Entrega da documentação por e-mail     18/04/20 a 02/05/20 
Divulgação de Lista para Memorial 04/05/20 
Defesa de Memorial 05/05/20 
Resultado 05/05/20 
Interposição de recurso 05 e 06/05/20 
Avaliação de Inglês 06/05/20 
Classificação final após interposição de recurso e 
resultado de proficiência em inglês 07/05/20 

Matrícula dos Candidatos selecionados pela 
Secretaria de Pós-Graduação da Escola de 
Química/UFRJ 

08/05/2020 

 
 



 
ANEXO 2 

 
O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº 133/2020 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 de Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ, para início imediato em 
maio de 2020. 
 
1. O certificado de Proficiência em Inglês e em Língua Portuguesa (para alunos 
estrangeiros) 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; 
University of Cambridge International Examinations; 
QPT – Quick Placement Test (Oxford University); 
TOEFL - Test of English as a Foreign Language; 
IELTS – InternationalEnglishLanguageTesting 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 



 
ANEXO 3 

 
Os Candidatos devem indicar 2 (dois) dos temas de projeto abaixo relacionados 

para sua pesquisa de tese, na sua ordem de preferência, sendo o primeiro o de 
maior interesse e o segundo, o de menor interesse. 
 
Tema 1 – Desenvolvimento de modelos epidêmicos preditivos baseados em 
aprendizado de máquina e balanço populacional para estudos de efeitos de 
variáveis de mitigação e monitoramento dos dados para detecção precoce de 
mudanças nas taxas de crescimento e diagnóstico de suas causas. 
 
Descrição 
Esses modelos matemáticos e suas simulações computacionais são ferramentas 
importantes na análise da propagação e controle de doenças infecciosas. São úteis 
para avaliar os efeitos futuros de ações para diminuir a transmissão ou combater a 
doença, auxiliando nas tomadas de decisões. Esses modelos também podem ser 
utilizados para monitorar os impactos dessas ações e alertar para a necessidade de 
mudanças nas abordagens. 
 
Orientadores: Argimiro Resende Secchi e Mauricio Bezerra de Souza Junior 
 
Linha de Pesquisa: 9 - Modelagem, Simulação e Otimização de Processos 
 
 
Tema 2 – Recuperação de Etanol através de Integração de Tecnologias Limpas 
 
Descrição 
Para desinfecção e esterilização de ambientes e equipamentos, agentes físicos e 
químicos podem ser utilizados, mas um dos que tem melhor custo-benefício é o 
etanol. Este álcool é produzido no Brasil em abundância a partir de fermentação de 
caldo e/ou melaço de cana utilizando micro-organismos como a levedura 
Saccharomyces cerevisiae. Depois da fermentação, o conteúdo de etanol no mosto 
gira em torno de 10 a 15% v/v, sendo necessário uma etapa de destilação e 
retificação para se alcançar o nível de 99% v/v (álcool anidro). Isso demanda custo 
energético alto e níveis elevados de segurança operacional. Uma alternativa é o 
processo de separação por membranas conhecido como pervaporação, em que 
componentes voláteis dissolvidos, com afinidade com o material que forma a 
membrana, são transportados seletivamente através membrana pela ação de uma 
diferença de pressão de vapor. Normalmente, a partir de soluções com 10%v/v de 
etanol se alcança 50% v/v utilizando a pervaporação. Para se chegar ao álcool 
anidro é necessário uma etapa adicional. A proposta deste projeto é a utilização de 
solventes verdes, como os eutéticos hidrofóbicos, para extração líquido-líquido do 
etanol produzido por fermentação, e depois remoção do mesmo utilizando 
pervaporação, possibilitando alcançar pureza de 99% v/v. Os solventes eutéticos 
hidrofóbicos, são baseados em misturas de ácidos graxos, álcoois graxos, terpenos 
e/ou sais de alquilamônio quaternários, que apresentam baixa temperatura de 
fusão, atuando principalmente por ligações hidrogênio e interações hidrofóbicas, 
podendo ter suas propriedades modeladas a partir do objetivo necessário. 

Etapas 

1. Produção de etanol por fermentação 
2. Solubilidade de etanol em solventes eutéticos hidrofóbicos 
3. Extração de etanol do meio fermentativo utilizando os solventes verdes 
4. Avaliação da permeação dos solventes verdes pelas membranas de 

pervaporação 



5. Recuperação do etanol dos solventes verdes utilizando pervaporação 
6. Avaliação do processo integrado 

Orientadores: 

Profa. Maria Alice ZarurCoelho – EQ/UFRJ 

Prof. Bernardo Dias Ribeiro – EQ/UFRJ 

Prof. Cristiano Piacsek Borges – PEQ/COPPE/UFRJ 

 
Linha de Pesquisa: Biotecnologia 
 
 
 
Tema 3: Análise da fluidodinâmica e projeto de respiradores hospitalares utilizando 
CFD e otimização paramétrica 
 
Descrição 
As válvulas para respiração artificial são equipamentos de grande importância para 
pacientes com problemas respiratórios em que se direciona o oxigênio de forma 
controlada para o paciente. Contudo, deve-se considerar diversos fatores nesse 
processo, como o grau de mistura com o ar, a vazão e a pressão necessária para 
não danificar o pulmão do paciente. Este estudo visa a análise do escoamento em 
válvulas de respiração artificial com foco na otimização geométrica e de operação 
usando fluidodinâmica computacional. 
 
Orientador: Prof. Luiz Fernando Lopes Rodrigues Silva – EQ/UFRJ 
 
Linha de Pesquisa: Fenômenos de Transporte e Processos de Separação 
 
 
 
Tema 4: Aproveitamento de compostos derivados de biomassa com potencial de 
atividade frente ao coronavirus 
 
Descrição 
alguns compostos derivados de biomassa serão obtidos e biotransformados através 
de biocatalise para fornecer o núcleo desejado para interferir no ciclo de replicação 
do novo coronavirus.  
Serão estudadas rotas enzimáticas e microbianas, com potencial estudo da via 
metabólica. 
 
Orientador 
Prof. Ivaldo Itabaiana Jr. 
 
Linha de Pesquisa:  Biotecnologia 


