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Item 1: 
Considerando a redução da disponibilidade de professores para orientação das dissertações 
de novos alunos, devido ao afastamento para qualificação e descredenciamento de 
membros do Programa, há necessidade de redução das vagas deste Edital de um total de 
20 para 12 vagas, conforme o quadro abaixo: 
 

QUADRO 1 
   Nº VAGAS  

PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 

NÍVEL 
LINHA DE PESQUISA 

Livre 
Concorrência 

Servidores 
públicos em 

exercício 

ENGENHARIA 
QUÍMICA 

MESTRADO 

Modelagem, Simulação, Otimização e Controle de Processos 

10 

 
02 

 
Sistemas Energéticos e Meio Ambiente 

Processos Bioquímicos 

 
 
Item 2: Relativo aos Item D (Do Processo Seletivo) do Anexo 2, onde se lê 5,0 (cinco 
inteiros), leia-se 6,0 (seis inteiros); 
 

 
Item 3: Relativo aos Item E (Critérios de Análise de Currículo) do Anexo 2, foram 
identificados alguns erros, principalmente a falta de limitação de pontos para algumas 
atividades do barema, além de contabilidade repetida. As Tabelas (Grupo I e II) corrigidas 
encontram-se abaixo: 
 

 

Grupo I – Títulos Decorrentes de Atividades Acadêmicos 

Tipo Subtotal 

1. Graduação e Pós-Graduação  

1 Titulação – nota 2,0 para graduados em Engenharia Química, nota 1,75 para 
graduados em Engenharias, e nota 1,25 para os demais cursos.  

2 Participação em Iniciação científica ou tecnológica – 0,5 pontos/semestre.  
3 Minicurso com duração mínima de 15 horas, 0,25 pontos por curso (máximo 1,5 ponto)  
4 Participação em eventos científicos, 0,25 pontos por evento. Aplicar a pontuação independente do 

período ser ou não durante a graduação ou pós-graduação  (máximo – 1,5ponto).  

5 Curso de Especialização e/ou Aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 horas aproveitamento, 
devidamente registrado/reconhecido – 2,0 pontos cada (máximo – 4,0 pontos).  

6 Outros Cursos de Extensão na área do Edital devidamente comprovados: mínimo de 15 horas, 0,25 
por curso (máximo – 1,0 ponto).  

7 Aprovação em Concurso Público para o Magistério, conforme a classe (máximo 2,0 pontos): 
- Exigência mínima de Graduação – 0,5 pontos/concurso; 
- Ensino Médio e Fundamental – 0,25 ponto/concurso. 
-Aprovação em Concurso Público para atividades relacionadas ou em áreas afins – 0,25 
ponto/concurso. 

 

8 Curso de Línguas (máximo 1,5 pontos):  
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- Nível Avançado completo - 1,0 ponto;  
- Certificado de proficiência – 1,5 pontos; 
- Comprovação de residência em países de língua estrangeira (mínimo de 1 ano) – 1,5 pontos. 

9 Outros títulos relacionados com o Grupo I e não computados nos outros grupos – 0,25 pontos por 
título (máximo – 1,0 ponto).  

 TOTAL (GRUPO I)  
Grupo II – Títulos Decorrentes de Atividades Didáticas e Profissionais; e Títulos Decorrentes de Pesquisa, Produção 
Científica e Técnica. Em caso de atividade profissional cumulativa, considerar apenas a de maior pontuação para o 
período. 

Tipo Subtotal 

Atividades  

1 
Exercício de Magistério Superior – 0,5/semestre (máximo 2,0) 
Tempo de exercício profissional diretamente relacionado com a área de concentração – 0,5/semestre 
(máximo 2,0); 

 

2 Exercício de magistério de ensino médio e/ou fundamental – 0,25 ponto/ano completo (máximo 1,0) 
Tempo de exercício de estágio ou monitoria em ensino superior – 0,125 pontos/ano (máximo 1,0)  

3 
Orientação e/ou co-orientação (máximo 2,0 pontos): 
monografias de graduação (TCC) ou estágio supervisionado – 0,25 pontos/orientação. 
monografias de especialização e/ou  IC – 0,5 ponto/orientação. 

 

4 Exercício de cargo ou função de coordenação, chefia, orientação ou diretoria em atividades 
técnicas/administrativas –  0,5 ponto/ano (máximo 1,0 ponto);  

5 Proferir palestra, conferência, participação em mesa redonda ou ministrar minicurso – 0,25 
ponto/atividade (máximo 1,0 ponto) 

 

6 Coordenação/organização de ciclo de palestras ou de estudos, congressos, encontros, jornadas, etc. – 
0,25 ponto/atividade (máximo 1,0 ponto) 

 

7 Outras atividades técnicas ou de ensino ou ainda títulos, acessória, consultoria, não computados nos 
outros grupos – 0,25 ponto/atividade (máximo 1,0 ponto) 

 

8 Livros publicados – 8,0 pontos/livro 
Capítulos de livros publicados – 5,0 pontos por capítulo 

 

9 Artigos publicados em revistas ou periódicos de reconhecido valor científico conforme sua 
circulação: 
– Circulação Internacional – 5,0 pontos/publicação 
– Circulação Nacional – 3,0 pontos/publicação 
– Regional ou Local – 1,5 ponto/publicação 

 

10 Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congresso ou Similares – mínimo de 2 (duas) páginas: 
– Circulação Internacional – 3,0 pontos/publicação 
- Circulação Nacional – 2,0 pontos/publicação 
– Regional ou Local – 1,0 ponto/publicação 

 

11 Produção científica e técnica relevante, desenvolvida através de projeto de ensino, pesquisa, 
extensão, não computados nos demais itens (premiações em painéis de congressos científicos) – 0,5 
ponto/produção ou premiação. 
Participação em projeto de pesquisa - 0,5 ponto/projeto (máximo 1,0 ponto) 

 

12 Prêmios e Láureas acadêmicas, incluindo premiações em comunicações em congressos ou similares, 
1,0 ponto cada (máximo 2,0 pontos). 

 

13 Patente (independente do ano): 
- Pedido de patente - 5,0 pontos/patente 
- Patente concedida – 8,0 pontos/patente 

 

14 Outras publicações não consideradas nos demais grupos (resumos, relatórios técnicos publicados, 
etc.) 0,25 ponto cada (máximo 1,0 ponto). 

 

 TOTAL (GRUPO II)  

 TOTAL DA ANÁLISE CURRICULAR = TOTAL (GRUPO I) + TOTAL (GRUPO II)          
Máximo 10,0  

 


	Subtotal

