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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ/CCET 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518264 - h�p://www.ufscar.br

Edital nº 3/2022/DEQ/CCET

Processo Sele�vo para Bolsas de Graduação

 

Edital Processo Sele�vo

PROGRAMA PRH-ANP/FINEP 39

Curso de Graduação em Engenharia Química

Edital de Seleção para Bolsas de Graduação 2022

 

Especialização em Engenharia de Desenvolvimento de Biocombus�veis

 

O Programa PRH-ANP/FINEP 39 oferece a alunos do Curso de Engenharia Química da UFSCar formação
complementar no setor de Biocombus�veis e Energias Renováveis. O Programa envolve a especialização
em Engenharia de Desenvolvimento de Biocombus�veis. Esta é caracterizada por um conjunto específico
de disciplinas ele�vas e pela execução de um projeto, cujo desenvolvimento experimental deve ser
realizado na forma de Iniciação Cien�fica, sob orientação de um dos professores credenciados por este
Programa.

 

O aluno par�cipante do Programa terá que:

A – Cursar 06 (seis) disciplinas relacionadas com a especialização, devendo estar obrigatoriamente entre
elas as disciplinas “Introdução à Tecnologia de Biocombus�veis” e “Metodologia de Pesquisa Cien�fica”.

Neste conjunto de seis disciplinas estão incluídas “Desenvolvimento de Processos Químicos 1 e 2”.

 

B – Executar um Projeto de Iniciação Cien�fica em tema compa�vel com a especialização e orientado por
um dos professores par�cipantes do Programa.

 

C – Par�cipar de forma a�va e compulsória das a�vidades organizadas pela Coordenação do Programa.

 

Completando com sucesso todas as etapas previstas, o aluno receberá, após a sua formatura, o grau de
Engenheiro como todos os demais, e um cer�ficado emi�do pela coordenação do Programa PRH-ANP-
UFSCar atestando a sua formação na especialização em Engenharia de Desenvolvimento de
Biocombus�veis.

Elegibilidade dos alunos

Poderão se candidatar ao Programa alunos de graduação, com matrícula a�va no Curso de Engenharia
Química da UFSCar, que es�verem matriculados, no primeiro semestre de 2022, no 5o período do curso,
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desde que possam sa�sfazer os requisitos do Programa, principalmente no que diz respeito às disciplinas
a serem cursadas, até a sua colação de grau. Deve-se notar que o Departamento de Engenharia Química
não oferecerá todas as disciplinas necessárias à ênfase em todos os semestres.

Número de bolsas disponíveis

Serão disponibilizadas 08 (oito) bolsas de Iniciação Cien�fica.

Valor da bolsa e início previsto

O valor da bolsa é de R$600,00 por mês e o início previsto é 01 de novembro de 2022.

Condições para recebimento de bolsa

O candidato não poderá acumular o recebimento de bolsa com o rendimento de outras a�vidades, como
outra bolsa de IC, estágio ou outra a�vidade remunerada.

Período de vigência da bolsa

A duração inicial da Bolsa de Graduação do Programa PRH-ANP/FINEP-UFSCar será de 12 meses, com
prorrogação por mais 12 meses após avaliação de desempenho. O aluno deverá ter disponibilidade para
permanecer 24 meses como bolsista do Programa.

Possibilidade de desligamento do Programa

O aluno poderá deixar de receber a bolsa a par�r do momento em que deixar de cumprir, a critério da
Comissão Gestora, os procedimentos ditados pelo Convênio UFSCar-ANP/FINEP. Estes critérios incluem a
matrícula e a aprovação em disciplinas do curso de Engenharia Química, especialmente aquelas do
Programa de Especialização, a par�cipação nas a�vidades organizadas pela Coordenação do Programa,
bem como o desenvolvimento a contento do trabalho de iniciação cien�fica. Desligamento ou abandono
não jus�ficado implicam em devolução de valor correspondente ao das bolsas recebidas, acrescido de
correções devidas.

 

Inscrição

Os candidatos deverão preencher o formulário em anexo, com as seguintes informações:

– Nome, RA, IRA e data de ingresso no curso de EQ.

Além disso, deverão anexar ao formulário uma cópia atualizada do histórico escolar e texto redigido
como descrito no item 2 da seção “Critérios de Seleção”

 

 

Critérios de Seleção

O processo de seleção será executado em duas etapas onde serão avaliados:

Etapa 1 - Rendimento acadêmico:

A pontuação final do candidato neste item será composta pela média ponderada do valor do IRA
normalizado (70%) e do valor da avaliação do histórico escolar (30%).

A avaliação do histórico será determinada pela média das notas nas seguintes disciplinas:

Balanço de Massa e Energia

Projeto de Algoritmos e Programação Computacional para Engenharia Química

Fenômenos de Transporte 1

Termodinâmica para Engenharia Química 1

 

Os inscritos serão classificados nesta etapa de acordo com sua pontuação final na Etapa 1.
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Etapa 2 – Entrevista

Os 16 primeiros classificados na Etapa 1, desde que tenham ob�do pontuação final na primeira etapa
igual ou superior a sete, estarão aptos a par�cipar da segunda etapa de avaliação. Esta constará da
discussão frente a uma banca de docentes do texto entregue no ato da inscrição. O aluno receberá
pontuação de zero a dez nesta segunda etapa.

Redação de texto expondo os mo�vos para par�cipar do Programa.

Os interessados deverão enviar juntamente com a documentação da inscrição um texto (15 a 30 linhas)
descrevendo: (a) porque gostaria de ser bolsista do PRH 39; (2) quais suas expecta�vas sobre o trabalho
de pesquisa na área de biocombus�veis e (3) como antevê sua par�cipação neste grupo, juntamente com
os outros bolsistas e professores.

 

Nota final

A nota final do candidato neste processo sele�vo (Nf) será determinada pela equação:

Nf = (0,7 x pontuação da Etapa 1) + (0,3 x pontuação da Etapa 2)

Os oito primeiros classificados de acordo com a Nf serão chamados para escolha de tema e
implementação de bolsa. Os demais permanecerão em lista de espera e serão chamados, pela ordem de
classificação, se houver desistência dentro dos primeiros seis meses de implementação das bolsas.

 

Período de inscrição e cronograma de avaliação:

 

As inscrições devem ser feitas do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro de 2022.

 

Os resultados da primeira etapa de avaliação serão divulgados até 19 de setembro de 2022.

Os convocados para a segunda etapa serão avaliados entre os dias 26 e 30 de setembro, por
videoconferência, em horário a ser divulgado.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 03 de outubro de 2022.

Os oito primeiros classificados, de acordo com a Nf, deverão fazer a escolha de tema e informar à
Coordenação do Programa (em formulário assinado pelo bolsista e pelo professor orientador) até 10 de
outubro de 2022.

 

Comissão Julgadora

O processo de avaliação será realizado por banca de docentes do DEQ-UFSCar par�cipantes do programa
PRH-ANP/FINEP – UFSCar e pela Comissão Gestora do Programa.

 

Informações adicionais

Informações adicionais poderão ser ob�das via contato por e-mail com o Coordenador do Programa
(mansur@ufscar.br).

 

São Carlos, 22 de agosto de 2022.

Prof. José Mansur Assaf

Coordenador
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Documento assinado eletronicamente por Jose Mansur Assaf, Professor(a) do Magistério Superior,
em 25/08/2022, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0794960 e o código CRC B3784B4F.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.030977/2022-11 SEI nº 0794960 

Modelo de Documento:  Edital, versão de 05/Dezembro/2019  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0794960&crc=B3784B4F

