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Edital do Processo Seleção (Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em 

Química-2018-II 

 

1. Processo seletivo 

 

1.1. A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no uso de suas atribuições legais, 

torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas 

no Curso de Doutorado Acadêmico.  

 

1. 2. O presente edital está em conformidade com o Regulamento dos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu da UFRRJ, de acordo com a Resolução nº 001/PROPPG, de 22 

de março de 2017, conforme estabelecido pela Deliberação n° 37, de 27 de abril de 2017 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRRJ. 

 

1.3. O presente Edital foi homologado na 163ª reunião ordinária do Colegiado do PPGQ 

realizada em 16/05/2018, que definiu os professores Amanda Porto Neves, Dari 

Cesarin Sobrinho, Glauco Favilla Bauerfeldt, José Geraldo Rocha Junior e Emerson 

Guedes Pontes como membros da comissão geral de seleção e os professores Áurea 

Echevarria Aznar Neves Lima, Emerson Guedes Pontes e Glauco Favilla Bauerfeldt 

como membros avaliadores titulares. Os demais professores credenciados no PPGQ 

podem atuar como membros suplentes para a Banca de Seleção de Doutorado Acadêmico.  

 

1.4 - Todas as informações e resultados relativos a este Processo Seletivo serão públicas 

e divulgadas na instituição. No mural do PPGQ, ao lado da secretaria no endereço: 

Rodovia BR-465, Km 7, Pavilhão de Química, sala 49, Seropédica, RJ, Brasil e através 

do endereço eletrônico https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-

stricto. 

 

2. Área de Concentração: Química.  

O programa de Pós-Graduação em Química da UFRRJ tem como objetivos a formação 

de recursos humanos e o desenvolvimento de pesquisas ligadas às suas diversas linhas de 

atuação em Química: Linhas de Pesquisa: LP1 - Química e Avaliação Biológica de 

Produtos Naturais e Ecologia, LP2 - Fotoquímica, LP3 – Agrobioquímica, LP4 - Química 

Medicinal e Biológica, LP5 - Química Teórica, LP6 - Química de Materiais Orgânicos e 

Inorgânicos, LP7 - Química Analítica Aplicada. Informações sobre as linhas de pesquisa 

em: http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/areas-e-linhas-de-pesquisa/ 

 

3. Calendário do Processo Seletivo: 

 

Etapas Período 

Publicação do Edital 27/06/2018 

Inscrições 27/06/2018 até 25/07/2018 

Publicação do resultado do deferimento 

das inscrições 

26/07/2018 

Período de recursos ao indeferimento das 

inscrições 

26 a 27/07/2018 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/areas-e-linhas-de-pesquisa/
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Publicação do resultado final das 

inscrições 

30/07/2018 

Entrega da documentação (envelope 

lacrado)* 

31/07/2018 de 09:00 às 12:00h sala 49 PQ 

Prova de arguição e apresentação de 

projeto* 

02/08/2018 às 13:00h sala 50 PQ 

Divulgação do resultado Até 08/08/2018 

Interposição de Recursos Até 10/08/2018 às 15:00h 

Resposta dos recursos  Até dia 15/08/2018 

Resultado Final do processo seletivo Até dia 17/08/2018 

Matrículas A divulgar (calendário oficial da 

PROPPG/UFRRJ) 

Início do curso A divulgar (calendário oficial da 

PROPPG/UFFRJ) 
*Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química sala 49, Instituto de Química - 

Prédio de Química/ UFRRJ, BR 465, Km07, Seropédica-RJ 

 

4. Vagas e público alvo: Serão oferecidas no máximo 8 vagas, respeitando a limitação 

de 8 (oito) estudantes (mestrado e doutorado) por orientador. O público alvo desta seleção 

são alunos com mestrado concluído, ou em conclusão, em Química ou áreas correlatas. 

 

5. Inscrições: As inscrições para o curso de doutorado estarão abertas no período entre 

18 horas de 27/06/2018 e às 23:59 horas de 25/07/2018, devendo ser efetuadas 

exclusivamente através do endereço eletrônico: 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto. Em caso de 

dúvidas os candidatos poderão entrar em contato através do e-mail: cpqo@ufrrj.br. 

Toda documentação solicitada deverá ser anexada em formato digital (pdf). Não será 

aceito nenhum documento após a data limite para inscrição. É sugerido que os candidatos 

mantenham posse de todos os documentos que possam comprovar inscrição para ser 

entregue no dia 31 de julho de 2018 de 9:00 às 12:00 h na sala 49 na secretaria do 

Programa de Pós-graduação em Química. Todos os procedimentos para inscrição são de 

responsabilidade do candidato. 

 

5.1- Documentação para inscrição no processo seletivo (versão digital). 

 

ATENÇÃO: Alguns itens dessa seção deverão ser agrupados em um único arquivo PDF, 

conforme pedido no momento da inscrição online no SIGAA. 

 

- 01 (uma) foto recente colorida, tamanho 3x4 (JPEG, PNG ou PDF); 

- Cópia do diploma de mestrado ou comprovante de conclusão do mestrado ou ata de 

defesa da dissertação de Mestrado ou previsão de conclusão do curso de mestrado, 

emitido pelo programa de pós-graduação; 

- Cópia do histórico do mestrado ou declaração de integralização dos créditos de 

mestrado, emitido pelo programa de pós-graduação; 

- Duas (2) cartas de recomendação no modelo disponível em http://portal.ufrrj.br/pro-

reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/ 
- pré-projeto de tese, obrigatoriamente inserido dentro de uma das linhas de pesquisa do 

PPGQ, sob a supervisão de um orientador credenciado pelo PPGQ e preparado de acordo 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
mailto:cpqo@ufrrj.br
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/
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com as normas disponíveis em: 
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/files/2015/03/Preprojeto_doutorado.pdf 

- Curriculum vitae no formato Lattes-CNPq e os respectivos comprovantes.  

 

6. Entrega dos seguintes documentos em envelope lacrado:  

 

- Cópia do diploma de mestrado ou comprovante de conclusão do mestrado ou ata de 

defesa da dissertação de Mestrado ou previsão de conclusão do curso de mestrado, 

emitido pelo programa de pós-graduação; 

- Cópia do histórico do mestrado ou declaração de integralização dos créditos de 

mestrado, emitido pelo programa de pós-graduação; 

- Duas (2) cartas de recomendação no modelo disponível em http://portal.ufrrj.br/pro-

reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/ 
- Pré-projeto de tese, impresso, obrigatoriamente inserido dentro de uma das linhas de 

pesquisa do PPGQ, sob a supervisão de um orientador credenciado pelo PPGQ e 

preparado de acordo com as normas disponíveis em: 
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/files/2015/03/Preprojeto_doutorado.pdf 

- Curriculum vitae no formato Lattes-CNPq e os respectivos comprovantes; 

- Barema (ANEXO I) preenchido pelo aluno. 

 

A entrega do envelope lacrado, conforme o item 3 deste Edital, deve ser feito na sala 49 

do Pavilhão de Química da UFRRJ. Documentos faltantes levarão a não pontuação dos 

mesmos. Documentos além daqueles enviados pelo SIGAA não serão considerados. 

 

7. Seleção: 

 

7.1 - Serão considerados os seguintes horários, datas e local para a realização da 

seleção de candidatos ao Doutorado Acadêmico. 

-O resultado da análise da documentação online dos candidatos aptos à apresentação do 

pré-projeto de tese será divulgado até às 12 horas do dia 30/07/2018 no mural da secretaria 

do PPGQ. 

- A entrega dos documentos impressos se dará no dia 31/07/2018 de 09:00 às 12:00h sala 

49 PQ. 

- A apresentação do pré-projeto de tese e a prova de arguição individual será realizada no 

dia 02/08/2018 às 13:00 horas. 

-A análise de documentos, a defesa de pré-projeto e a prova de arguição serão realizadas 

na Sala “Prof. Otto Gottlieb” (Sala 49) no endereço: Rodovia BR-465, Km 7, Pavilhão de 

Química, Seropédica, RJ. Brasil; 

 

7.2 -  As etapas do processo de seleção deverão seguir a seguinte ordem. 

 

- Análise da documentação online dos candidatos aptos à apresentação do pré-projeto de 

tese; 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/files/2015/03/Preprojeto_doutorado.pdf
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/formularios/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgq/files/2015/03/Preprojeto_doutorado.pdf
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- Apresentação do pré-projeto de tese, sendo que todos os candidatos deverão trazer o 

material da apresentação (CD, DVD, Pendrive ou Notebook próprio);  

- O candidato fará a apresentação oral do pré-projeto de tese num tempo entre 20 e 25 

minutos utilizando projetor do tipo data show e computador. Esta apresentação será 

gravada em áudio e/ou vídeo; 

- Em seguida a à apresentação, o candidato será arguido pela banca sobre o projeto de 

tese e a apresentação, pelo tempo que esta considerar necessário; 

- Serão atribuídas notas de 0 a 5 para o pré-projeto impresso e de 0 a 5 para a apresentação 

e arguição do candidato, perfazendo um total de 10 pontos. Nesta fase serão eliminados 

os candidatos que não obtiverem nota ≥ 7. 

- Após as arguições será realizada a análise de currículo com base nos documentos, 

considerando-se para critérios de pontuação os itens descritos no Anexo I deste edital; 

- A sessão de apresentação do Pré-Projeto é pública, exceto para os demais candidatos; 

- O Pré-Projeto de Tese deverá ser entregue juntamente com os outros documentos, não 

sendo aceito de outra forma, que não esteja prevista neste edital. 

- O candidato que não entregar documentação comprobatória de algum dos itens de seu 

Curriculum Vitae não terá pontuação atribuída ao respectivo item. 

- A nota final será a média aritmética do somatório das notas de projeto (pré-projeto + 

arguição) e da análise de currículo. 

  

8. Documentação para Matrícula 

 

- Apresentação dos originais e cópias do RG e CPF; 

- 01 (uma) foto recente colorida, tamanho 3x4; 

- Cópia autenticada do diploma de mestrado ou comprovante de conclusão do mestrado 

ou ata de defesa da dissertação de Mestrado; 

- Cópia autenticada do histórico do mestrado ou declaração de integralização dos 

créditos de mestrado, emitida pelo programa de pós-graduação; 

- Curriculum vitae no formato Lattes-CNPq; 

- Documentação oficial do empregador se for o caso, com liberação parcial ou total do 

candidato para cursar Pós-Graduação; 

A aprovação no processo seletivo não implica na matrícula dos candidatos que não 

apresentarem os documentos solicitados no item 8 deste edital. 

 

9. Bolsas de Estudos 

 

A aprovação no processo seletivo e a matrícula não garantem bolsa de estudos. 
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10. Dos resultados e recursos 

 

- Os resultados serão divulgados em conformidade com item 3 do edital. 

 

- Qualquer recurso em relação ao resultado desta seleção deverá ser interposto 

obrigatoriamente pelo candidato interessado junto à Coordenação do PPGQ no prazo em 

conformidade com o item 3 do edital. 

 

- O recurso interposto será analisado pela Comissão Avaliadora responsável por todas as 

etapas do concurso de seleção de Doutorado juntamente com a Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação. 

- O resultado do recurso (deferido ou indeferido) será comunicado publicamente no Mural 

do Programa de Pós-Graduação em Química em conformidade com o item 3 do edital.  

-  Casos não previstos no Edital ou no Regulamento dos Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu da UFRRJ, serão encaminhados através da coordenação do PPGQ para a 

avaliação da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da UFRRJ. 
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ANEXO I 

BAREMA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR PARA A SELEÇÃO DE 

DOUTORADO 

 

 
 

 

Máximo Candidato Banca

Bloco 1. Formação Acadêmica 4,0

1. Especialização 0,50

2. Mestrado 3,50

Bloco 2. Atividades de Pesquisa 4,0

3. Artigos Aceitos ou Publicados 1,00 (por item)

4. Resumos em Anais de Congressos

e/ou Participação em Congressos 0,50 (por item)

5. Patente Depositada 0,50 (por item)

6. Capítulo de Livro 0,25 (por item)

Bloco 3. Atividades Acadêmicas 1,0

6. Iniciação Científica (com ou sem bolsa) 0,80 (por ano)

5. Monitoria 0,40 (por semestre)

6. Estágio Interno / Apoio Interno 0,10 (por semestre)

7. Representação Estudantil 0,10 (por ano)

8. Cursos de Curta Duração 0,05 (por item)

9. Participação no Programa PET 0,50 (por ano)

10. Organização de Eventos 0,10 (por item)

Bloco 4. Experiência Profissional 1,0

11. Estágio Externo 0,40 (por semestre)

12. Atuação Profissional na Área 1,00 (por ano)

Pontuação


