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CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA QUÍMICA 
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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade 
Federal Fluminense faz saber que estão abertas as inscrições a candidatos para o 
preenchimento de vagas no Curso de Mestrado em Engenharia Química deste Programa de 
Pós Graduação, na forma deste Edital. 
 
1. DO CURSO 
 
1.1 - Nome e Número de vagas: 
Curso de Mestrado em Engenharia Química – 15(quinze) vagas. O Curso de Mestrado em 
Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense, de caráter interdepartamental, tem 
por finalidades promover a formação e o aprimoramento de profissionais de alto nível voltados 
para o ensino e a pesquisa, bem como incentivar e contribuir para o desenvolvimento da 
pesquisa em Engenharia Química. 
 
1.2 - Clientela: 
O Curso destina-se a graduados em Engenharias (Química, Mecânica, Metalúrgica, Ambiental) 
e das Ciências Exatas (Química, Física). 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 - Endereço: 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, sala 307, Escola de 
Engenharia da Universidade Federal Fluminense, Rua Passo da Pátria, 156 – São Domingos – 
Niterói- CEP 24210-240 
Telefones para contato: 
(021)2629-5427 – Secretaria - (Coordenador – Prof.ª Drª. Luciane P.C. Monteiro). 
Telefax: (21) 2629-5368 
E-mail – pos.uff.quimica@gmail.com 
Site: http://www.proac.uff.br/posengquim/ 
 
 
2.2 – Horários de atendimento: 
 
Sala 307, de 13h00minh as 16h00minh. 
 
2.3 – Período: 
03/11 a 26/11 de 2014 
 
2.4 – Documentação: 
- Curriculum Vitae (fotocópia) devidamente comprovado; 
- Diploma do Curso de Graduação ou Certidão de Conclusão emitida por órgão oficial da IES, 
de Cursos devidamente reconhecidos pelo MEC (2 fotocópias). Em caso de aprovação no 
processo seletivo, a matrícula no curso de Mestrado estará condicionada à apresentação do 
Diploma, sob pena de desclassificação. Títulos obtidos no exterior deverão cumprir exigências 
constantes da Resolução CEP 18/2002 de 20/02/2002, que dispõe sobre sua aceitação; 
- Histórico Escolar atualizado da Graduação (fotocópia); 
- Duas cartas de recomendação;  
- Carteira de Identidade (2 fotocópias); 
- CPF (2 fotocópias); 
- Formulário de inscrição devidamente preenchido; 
- Duas fotos 3x4; 
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2.5 – Taxa de inscrição: 
 No ato da inscrição, o candidato fará o pagamento, da taxa de inscrição, no valor de R$70,00 
(setenta reais) pagos no Banco do Brasil. 
 
Preenchimento da GRU – abaixo 
 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
Código de Recolhimento – 28830-6 
Nº. de referencia-0250158645 
UG/Gestão – 153056/15227 
 
Observação: Os documentos entregues, assim como o valor da taxa de inscrição paga, não 
serão devolvidos. 
 
2.6 - Deferimento 
As inscrições serão deferidas ou não pela Comissão de Seleção, após análise da 
documentação apresentada pelos candidatos. O candidato terá 24h (vinte e quatro horas) 
úteis, contadas a partir da data de divulgação, para recorrer ao Colegiado do Programa, em 
caso de indeferimento do pedido de inscrição. 
 
3. DA SELEÇÃO 
Os candidatos cujas inscrições forem deferidas serão submetidos a processo de seleção, que 
incluirá: 
Análise do Curriculum Vitae comprovado, na Coordenação de Pós Graduação de Engenharia 
Química/UFF, 3º andar, sala 307, bloco D, Escola de Engenharia. Conforme pontuação abaixo: 
Coeficiente de Rendimento (CR) – Peso 2 
Iniciação Cientifica – Peso 3 
Publicações – Peso 3 
Monitoria – Peso 1 
Estágio – Peso 1 
O Resultado final sairá no dia 08/12/2014. 
 
Será realizada avaliação de língua estrangeira (Inglês) no dia 03 de dezembro de 2014 às 14 
horas na sala 307 A, Bloco Dom, para todos os candidatos.  Os aprovados terão que obter 
grau superior a 6 (seis). Não haverá segunda chamada. 
 
4. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
A matrícula ( inscrição em disciplinas) dos aprovados será no dia 03 de março de 2015. 
 
5. DAS BOLSAS 
Poderão ser oferecidas bolsas CAPES, CNPq ou FAPERJ, modalidade Mestrado, dentro do 
número disponível no Programa, seguindo-se o critério de classificação no processo seletivo. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Constitui exigência do Programa, para obtenção do título de Mestre, a aprovação em exame de 
suficiência em inglês. 
Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, referendada. 
pelo Colegiado do Programa. 
 

                               
 

Profª. Drª. Luciane Pimentel Costa Monteiro 

Coordenadora do  Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 
Escola de Engenharia - Universidade Federal Fluminense 
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