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ESTRUTURA CURRICULAR

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de 
Química da UFRJ tem característica interdisciplinar e é concebido para engenheiros químicos e 
profissionais de áreas correlatas interessados em estudos avançados em Engenharia Química. Por 
envolver  diversas  áreas  de conhecimentos  em  Ciências  Básicas  e  Engenharias,  candidatos  de 
diferentes currículos de graduação vêm  buscando pós-graduação no Programa. Para conciliar a 
diversidade de origens, o Programa implantou uma reforma curricular no curso de mestrado que 
se apóia em trajetórias ORIGEM – DESTINO para definir conjuntos de “disciplinas de domínios 
conexos”. O elenco de disciplinas de uma trajetória  de domínio conexo não estabelece área de 
concentração, que é definida pelo conjunto de “disciplinas eletivas orientadas”.

A  Reforma  da  Estrutura  Curricular  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  TPQBq  não  requer 
igualdade e sim reforça a diferenciação ao mesmo tempo em que contempla  a integração de 
conhecimentos  para  formação  do  perfil  desejado.  Com  essa  orientação,  é  oferecida  uma 
Estrutura Curricular detalhada a seguir,  na qual os  alunos  deverão cursar um mínimo de  24 
créditos.  No texto que  se  segue,  adotamos o termo “disciplinas  orientadas  (ou eletivas)” em 
substituição a “disciplinas na área de concentração” e “disciplinas de  fundamentos” para 
“disciplinas de área de domínio conexo”.

São  oferecidos  2  grupos  de  disciplinas:  “Disciplinas  de  Fundamentos”  (DF)  e “Disciplinas 
Orientadas” (DO). O aluno deverá cursar com aproveitamento (conceitos A, B e C) pelo menos 1 
vez, a disciplina “Ciclo de Seminários de Pós- Graduação” (Disciplina de Integração, DI), à qual não 
serão atribuídos créditos.

Dis  ciplinas d  e F  und  am  ento  s (  DF  )

As disciplinas deste conjunto são requisitos obrigatórios para a obtenção do título de MSc em
TPQBq. Considerando a diversidade de bagagem acadêmica dos alunos ingressos, o conjunto DF
(todas de 3 créditos)  diferencia-se quanto à origem  de  graduação  do  aluno  e a  orientação 
pretendida:

GRUPO A: 4 disciplinas
(A.1) Métodos Matemáticos Aplicados ou Planejamento e Análise Estatística de Dados; (A.2) 
Fenômenos de Transporte Avançados;
(A.3) Termodinâmica Aplicada ou Fenômenos Interfaciais; 
(A.4) Biorreações e Biossistemas.

GRUPO B: 4 disciplinas
(B.1) Estrutura da Indústria Química, ou Termodinâmica de Processos ou Fenômenos Interfaciais; 
(B.2) Microbiologia Tecnológica ou Cinética Química e Bioquímica;
(B.3) Engenharia Bioquímica ou Tecnologia Orgânica Avançada ou Tecnologia

Inorgânica Avançada;
(B.4) Planejamento e Análise Estatística de Dados.

GRUPO C: 5 disciplinas
(C.1) Engenharia de Processos;
(C.2) Métodos Matemáticos Aplicados ou Planejamento e Análise Estatística de Dados;
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(C.3) Fenômenos de Transporte;
(C.4) Termodinâmica Aplicada ou Fenômenos Interfaciais; 
(C.5) Biorreações e Biossistemas.

GRUPO D: 5 disciplinas 
(D.1) Matemática Aplicada; 
(D.2) Estatística Aplicada;
(D.3) Microbiologia Tecnológica ou Cinética Química e Bioquímica;
(D.4) Engenharia Bioquímica ou Tecnologia Orgânica Avançada ou Tecnologia

Inorgânica Avançada;
(D.5) Planejamento e Análise Estatística de Dados.

Dis  ciplinas Orientad  as (DO)

Disciplinas eletivas direcionadas à área de pesquisa de interesse do aluno.

Dis  ciplina d  e In  tegração

Visando integrar as diferentes origens e as diferentes linhas de pesquisa, durante o primeiro ano
de curso o aluno deverá obrigatoriamente se inscrever na disciplina Ciclo de Seminários em
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos (0 cr.). A disciplina é composta por palestras 
sobre as Novas  Tendências  e as Fronteiras da Engenharia Química/Tecnologia de  Processos 
Químicos e Bioquímicos.

A Estrutura Curricular proposta está resumida no Fluxograma abaixo:

Destacamos que as trajetórias têm a finalidade de garantir uma f  o  r  m      a  ç  ã      o     c  o      er  e  n      te   com as linhas 
de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos 
através de “conjuntos coerentes” de disciplinas (“disciplinas de domínio conexo”). O tema de tese 
poderá  ser  escolhido  em  TECNOLOGIA  ou  ENGENHARIA  independente  do  conjunto  de 
disciplinas de domínio conexo escolhido (“trajetória de  disciplinas”). O conjunto de disciplinas 
eletivas é que define a área de concentração (linha de pesquisa).

OFERTA DAS DISCIPLINAS DE FUNDAMENTOS

As disciplinas obrigatórias dos 4 grupos serão ofertadas pelo menos 1 vez no ano. A coordenação 
recomenda fortemente que o discente curse as disciplinas obrigatórias tão logo oferecidas. Os 
alunos  bolsistas  deverão  concluir  as  disciplinas  (eletivas  e  obrigatórias)  no  primeiro  ano  de 
matrícula. 



SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos conta com um 
sistema  informatizado que disponibiliza várias informações sobre o Programa, ementa de 
disciplinas,  oferta de temas  de dissertação,  currículos do quadro docente,  entre  outras 
informações.

O endereço eletrônico do sistema é   w  ww  .      e  q  .  uf  r      j.b  r  /      sip  e  q  

As  informações  veiculadas no sistema são MUITO  importantes  para  a  sua  vida  acadêmica. 
Mantenha o hábito de visitar o site

BOLSAS DE ESTUDO

O Programa  de Pós-Graduação em Tecnologia  de Processos Químicos e Bioquímicos contou  com 
cerca de 90 bolsas em 2007. A concessão das  bolsas para os alunos  seguirá estritamente a 
disponibilidade de cotas e lista  classificatória  definida pela  Comissão de Seleção, na página do 
Programa: www.eq.ufrj.br/sipeq.

Para manutenção da bolsa (CNPq, CAPES e CHEMTECH), o aluno contemplado:

1) não poderá obter conceito D;
2) deverá concluir os créditos no primeiro ano;
3) deverá obter CRA igual ou superior a 2 ao final dos créditos.

Adicionalmente a cotas do Programa, bolsas de projeto são ofertadas por Docentes e a indicação de 
bolsistas seguirá critérios do projeto.

INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TECNOLOGIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS

A inscrição  em  disciplinas para alunos ingressantes no 1º período de 2010  será  no 
SIPEQ (www.eq.ufrj.br/sipeq) nos dias 28/01 a 05/02. 

Manual de inscrições no SIPEQ

http://www.eq.ufrj.br/sipeq
http://www.eq.ufrj.br/sipeq
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PARA AUXILIÁ-LO NA ELABORAÇÃO DO SEU PLANO DE ESTUDOS, 
DISPONIBILIZAMOS NO SIPEQ (w      w  w      .  eq  .  ufr  j  .      b  r/  s      ip  e  q  ) UM GERADOR DE PLANOS. Use a 

ferramenta e imprima para consulta no momento da inscrição no SIGA.

REGULAMENTO DO CURSO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TECNOLOGIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS

Todo discente do Programa está submetido ao seu Regulamento, à Resolução CEPG 01/06, e às 
demais resoluções (mantidas para consulta no SIPEQ:  w      ww  .eq.u  f  r  j      .  b  r/  s      ip  e  q  )      .

Em especial, o aluno deverá estar atento aos cancelamentos automáticos de matrícula

http://www.eq.ufrj.br/sipeq

