
EDITAL N. 03/2021 – Curso de Mestrado em Engenharia Química

Normas e instruções específicas sobre a realização das provas envolvendo as

Etapas 1 e 2 do processo seletivo

As Etapas 1 e 2 deste Edital serão realizadas através da Plataforma

Google Meet. O link para acesso a sala virtual será enviado aos candidatos

através do e-mail informado no ato da Inscrição. O link para a sala da Etapa 1 e

2 serão enviados até às 9:30 e 14:30, respectivamente, do dia 24 de junho

de 2021. O link para o formulário eletrônico contendo as questões da prova

será fornecido pela Comissão de Seleção através do chat da sala virtual. Todos

os candidatos deverão manter a webcam ligada durante todo o tempo de

realização da prova, e deverão deixar a sala no momento da submissão das

respostas. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

ETAPA 1:

A Etapa 1, referente ao Exame de Suficiência em Língua Inglesa, será

realizada no dia 24 de junho de 2021 pela Plataforma Google Meet. A partir

desse momento, todos os candidatos poderão entrar na sala para verificação

do áudio e da imagem. A prova terá início às 10:00, com duração de 90

minutos, contados a partir da disponibilização do link da prova. Será

autorizada a utilização de dicionários.

ETAPA 2

A Etapa 2 terá início às 15:00, com duração de 120 minutos, contados a partir

da disponibilização do link da prova. Sugere-se que o candidato tenha em

mãos calculadora, papel e caneta para auxiliar na resolução das questões.



Conteúdo programático da Prova de Conhecimentos

Específicos

Fenômenos de Transporte:

● Conceitos básicos de Transferência de Quantidade de Movimento,
Calor e Massa:

● Lei de Newton, Lei de Fourier, Lei de Fick;
● Introdução à reologia.

● Equação da continuidade de movimento, calor e massa.
● Convecção forçada de calor e de massa 

● Escoamento interno em dutos
● Escoamento externo em superfícies planas

Reatores:

● Introdução e conceitos gerais
● Cinética de reações ideais

● Reatores ideais:
● Tanque agitado descontínuo
● Tanque agitado contínuo
● Reator de fluxo empistonado

Termodinâmica:

● Primeira e Segunda lei da Termodinâmica
● Propriedades volumétricas de fluidos puros

Inglês:

Tradução e interpretação (respostas em português) de artigos científicos.
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