EDITAL PARA INGRESSO
NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA QUÍMICA
SEMESTRE 2017/2
Admissão
A admissão no PPGEQ da UFRGS é feita em duas etapas: inscrição e seleção.

1 – INSCRIÇÃO
As inscrições para os cursos de MESTRADO e DOUTORADO serão aceitas no período
de 01/07/2017 a 12/07/2017, sendo executada totalmente em forma eletrônica.
Estão aptos a realizar a inscrição para o Mestrado e o Doutorado os candidatos
com formação nos cursos de Graduação em Engenharia Química, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental
e Sanitária, Química, Matemática, Física e Química Industrial ou outros
equivalentes a estes a critério da comissão avaliadora.
OBS.1: a taxa de inscrição para os cursos de Mestrado e Doutorado é de
R$ 100,00. Ver as regras de isenção no Anexo II.
OBS.2: Todos os itens a serem pontuados conforme o edital precisam ser
comprovados mediante documentação, inclusive comprovação de período de
estágio e iniciação científica. Os itens que não apresentarem comprovação não
serão avaliados.
OBS. 3: Não anexar documentos que não fazem parte das pontuações previstas.
1.1 – NÚMERO DE VAGAS

MESTRADO: 40
DOUTORADO: 10
Este é o total de vagas disponíveis para os alunos selecionados, não havendo
obrigatoriedade de preenchimento total, uma vez que os candidatos deverão ter
uma classificação mínima (ver nota de corte do item 2).

1.2 – CRONOGRAMA
O CRONOGRAMA ENCONTRA-SE NO FINAL DO PRESENTE EDITAL.
1.3 - DOCUMENTAÇÃO
O candidato a uma vaga no PPGEQ da UFRGS, brasileiro ou estrangeiro, deve anexar
em forma eletrônica os seguintes documentos através do link:
Sistema
de
Inscrição
Institucional
UFRGS
(Mestrado
e
Doutorado)
https://www1.ufrgs.br/posgraduacao/processoseletivo/index.php/inscricao/
A seguir deve executar as seguintes ações:
a) Preenchimento do formulário de inscrição a partir do link na página –
http://www.ppgeq.ufrgs.br/aluno/admissao

b) No caso de inscrição para o MESTRADO: Cópia do histórico escolar da Graduação e
do diploma de Graduação ou comprovante de conclusão do curso de Engenharia
Química ou área afim (vide item 1), ou ainda, comprovante de que é formando de
curso, cujo diploma de Graduação seja aceito como pré-requisito para ingresso no
PPGEQ;
No caso de inscrição para o DOUTORADO: Cópias dos históricos escolares da
Graduação e do Mestrado, cópias dos diplomas de Graduação e do Mestrado ou
comprovante de conclusão do curso de Engenharia Química ou área afim, ou ainda,
comprovante de que é formando do curso de Mestrado, cujo diploma seja aceito
como pré-requisito para ingresso no PPGEQ;
Observação 1: Caso o semestre letivo esteja ainda vigente na ocasião do envio da
documentação, reenviar o Histórico e cópia do Diploma tão logo tenha finalizado o
semestre;
Observação 2: Caso o candidato já tenha cursado alguma disciplina do Mestrado ou do
Doutorado, anexar histórico escolar respectivo;
Observação 3: É vedada a inscrição de candidatos que já tenham sido desligados do
PPGEQ por falta de desempenho no último ano.
c) Curriculum Vitae no formato Lattes e documentado para todos os itens pontuados
no Anexo I. Exemplo: Comprovantes de conhecimentos em línguas estrangeiras e de
cursos de programação, comprovantes de período de bolsa de iniciação científica e
estágio. Os comprovantes de línguas estrangeiras poderão ser certificados de curso de
idiomas, certificados de proficiência, ou carta de profissional competente atestando
nível do candidato.
Observação 1: Para alunos estrangeiros será aceito o Curriculum Vitae em formato
livre.

d) Duas cartas de referência fornecidas por professores universitários ou por
profissionais de nível superior que possam opinar sobre a aptidão do candidato para
estudos avançados. Caso o aluno tenha sido bolsista de iniciação científica, uma carta
deverá ser preferencialmente, fornecida pelo orientador do candidato. As cartas
serão preenchidas diretamente pelo informante em formulário eletrônico utilizando o
sistema de eletrônico de inscrições.
e) Cópia do RG e do CPF;

ENDEREÇO PARA A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
http://www.ppgeq.ufrgs.br/aluno/admissao

2 – SELEÇÃO
A análise do pedido de inscrição do candidato será feita pela Comissão do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Química com mandato vigente à época.
Os seguintes critérios e pontos serão considerados para o MESTRADO:
Critério 1) Avaliação do Histórico Escolar – peso 50%
Critério 2) Trajetória acadêmica – peso 20%
Critério 3) Avaliação do Curriculum Vitae - peso 30%

Os seguintes critérios e pontos serão considerados para o DOUTORADO:
Critério 1) Avaliação do Histórico Escolar – peso 40%
Critério 2) Avaliação do Curriculum Vitae – peso 60%

O detalhamento da composição das pontuações de cada critério consta no
Anexo I.
A NOTA DE CORTE será de 6,0 pontos para o Mestrado e de 5,0 pontos para o
Doutorado, sendo esta a nota mínima para seleção de candidatos.
Em caso de EMPATE de candidatos o critério de DESEMPATE será a nota obtida no
critério 1.

CANDIDATOS SUPLENTES
Em caso de não preenchimento total das vagas após o primeiro período de
matrícula, serão chamados NOVOS SELECIONADOS para o segundo período de
matrícula, que ocorrerá no período de 28/08/2017 a 01/09/2017, desde que os
mesmos estejam habilitados (nota superior a nota de corte).
A Comissão Coordenadora do PPGEQ reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital.
No decorrer do primeiro semestre de curso os alunos serão distribuídos nas vagas
disponíveis entre os orientadores das diferentes linhas de pesquisa.

CRONOGRAMA
MESTRADO E DOUTORADO
VIGÊNCIA DO EDITAL: 01/06/2017 a 28/02/2018
DIVULGAÇÃO: 01/06/2017 a 30/06/2017
INSCRIÇÕES: 01/07/2017 a 12/07/2017
PERÍODO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE TAXA:
Sistema de Inscrição
Institucional
da
UFRGS,
no
endereço
eletrônico
https://www1.ufrgs.br/posgraduacao/processoseletivo/index.php/inscricao/ da zero
A solicitação do benefício deverá ser realizada exclusivamente pela internet, no

hora do dia 01/07/2017 às 23h59min do dia 08/07/2017.

RESPOSTA DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA:
Em 09/07/2017 - Divulgação do resultado
Em 10 e 11/07/2017 - Período para solicitação de recursos quanto ao resultado
Em 12 e 13/07/2017 - Respostas aos Recursos

PRAZO PARA PAGAMENTO DA TAXA: Até 14/07/2017
RESULTADO PRELIMINAR: 21/07/2017
PERÍODO PARA RECURSOS: 24 e 25/07/2017
PERÍODO PARA REAVALIAÇÃO: 26/07/2017
RESULTADO FINAL: 28/07/2017
MATRÍCULAS: 23, 24 e 25/08/2017
OBS.: O RESULTADO EVENTUAL DE NOVOS SELECIONADOS SERÁ EM
28/08/2017 E ESTES ALUNOS DEVERÃO REALIZAR MATRÍCULA NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28/08/2017 e 01/09/2017.

INÍCIO DAS AULAS: 28/08/2017

