Ministério da Educação
Universidade Federal de Goiás
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Instituto de Química
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química

EDITAL N. 02/2017
Edital de Seleção de alunos especiais para Curso de Mestrado em Engenharia Química
1. Informações Gerais
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da
Universidade Federal de Goiás (PPGEQ-UFG) torna público que no período de 29 de maio a
02 de junho de 2017 receberá as inscrições para a seleção de alunos especiais, para o
segundo trimestre do ano 2017 do Curso de Mestrado em Engenharia Química, com
previsão para o início das aulas em 06 de junho de 2017.
Os candidatos aprovados no presente edital integrarão a categoria de aluno especial,
em conformidade com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto
Sensu da UFG, Resolução CEPEC-1403, de 10 de junho de 2016 e o Regulamento do
Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da UFG.
2. Clientela
a. Estão habilitados à inscrição todos os portadores de Títulos de Bacharelado em
Engenharia Química e/ou áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC e alunos
que cursam Bacharelado em Engenharia Química e/ou áreas afins, em cursos
reconhecidos pelo MEC.
3. Vagas
Serão oferecidas no máximo 8 (oito) vagas em cada disciplina, não havendo
obrigatoriedade de preenchimento das vagas em sua totalidade. Cada candidato poderá
se inscrever em no máximo 2 (duas) disciplinas.
4. Das Inscrições
a. As inscrições serão realizadas na Coordenação do PPGEQ-UFG, localizada no
segundo andar do Bloco I do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás,
Campus Samambaia, de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min.
Endereço da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química,
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Instituto de Química - Bloco
I,Avenida Esperança s/n, Goiânia-GO, CEP 74.690-900, Brasil.
b. Os seguintes documentos deverão ser entregues no ato de inscrição na
secretaria do PPGEQ-UFG.
i. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato.
ii. Declaração afirmando que o candidato concorda com as regras do processo
seletivo previstas no Edital de Seleção Simplificado;
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iii. Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço (cópias simples, acompanhadas
de documento original). A cópia da carteira de habilitação não será aceita por
não conter dados imprescindíveis para o cadastro do aluno no Sistema de
Pós-graduação -SISPG;
iv. Se o candidato concluiu a graduação, deverá trazer cópia do diploma ou
declaração de conclusão e cópia do histórico escolar (uma cópia simples de
cada documento acompanhada de seu documento original);
v. Se o candidato ainda não concluiu a graduação, trazer declaração de matrícula
acompanhada de extrato acadêmico (original carimbado e assinado pela
secretaria ou coordenação do curso) OU cópia do histórico escolar (cópia
simples, acompanhada de original);
vi. Alunos de outros Programas da UFG deverão apresentar declaração de
anuência do coordenador do curso para matricular na disciplina.
vii. Currículo Lattes impresso;
c.

As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o PPGEQ-UFG do direito de excluir do
processo de seleção de alunos especiais aquele que apresentar documentação
ilegível, irregular ou incompleta.

d. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada
https://ppgeq.quimica.ufg.br até o dia 05 de junho de 2017.

no

site

5. Seleção
a. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão de seleção do
PPGEQ/IQ/UFG mediante a análise do Currículo Lattes e do histórico escolar de
graduação.
b. O resultado da seleção para alunos especiais de todas as disciplinas ofertadas no
trimestre será divulgado no site https://ppgeq.quimica.ufg.br e no mural do
Instituto de Química conforme calendário constante no Item 7 deste Edital.
c. A relação dos candidatos aprovados em cada disciplina será divulgada por
ordem alfabética, obedecendo o número de vagas disponíveis em cada
disciplina.
d. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus
documentos pessoais na Secretaria do Programa, até 30 dias após a divulgação
dos resultados. Findo este prazo, os documentos serão enviados à reciclagem.
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6. Disciplinas ofertadas
Fundamentos dos Processos de Adsorção e Troca Iônica (48 horas, terças e quartas,
14:00 - 17:40) – Início dia 06/06/2017
Propriedades Termodinâmicas de Líquidos e Gases (48 horas, segundas e quintas,
14:00 - 17:00) – Início dia 08/06/2017

7. Cronograma
a. Inscrição: de 29 de maio a 02 de junho de 2017.
b. Divulgação das Inscrições Homologadas: até o dia 02 de junho de 2017.
c. Divulgação do resultado da seleção: até o dia 05 de junho de 2017 no site do
programa https://ppgeq.quimica.ufg.br
d. Início das aulas: 06 de junho de 2017.

8. Procedimentos adicionais
O candidato deverá comparecer à Secretaria do Programa no primeiro dia de aula para
confirmar sua inscrição como aluno especial da disciplina para a qual foi aprovado.
Os aprovados deverão frequentar as aulas (frequência mínima é de 85%) e conferir se
seu nome consta da listagem de frequência fornecida pela Secretaria ao professor da
disciplina.
Caso o nome de um aluno especial aprovado na seleção não conste da lista de
frequência da disciplina, ele deverá procurar a Secretaria do Programa para fins de
verificação.
9. Casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Química da UFG.
Goiânia, 29 de maio de 2017.

_____________________________
Profa. Dra. Caridad Noda Pérez
Coordenadora do PPGEQ

