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EDITAL para Seleção de Bolsistas – PPEQ - PROPG/PROCI – UFBA - CNPq 

 

 

Referência: Programa Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI-DAI - 

Edital 12/2020- CNPq 

 

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Química UFBA-UNIFACS – PPEQ e a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições, tornam público o Edital 

Interno de seleção de bolsas de Doutorado, Mestrado e Iniciação Tecnológica e 

Industrial (ITI), no âmbito do EDITAL CNPq Programa Mestrado e Doutorado Acadêmico 

para Inovação – DAI/CNPq - Edital 12/2020, visando à distribuição entre os Programas 

de Pós-Graduação participantes do Projeto enviado e aprovado pelo CNPq. 

Os selecionados participarão da Linha de Pesquisa do PPEQ, Tema relacionado e 

quantidade/tipo de bolsa: 

1-  Engenharia das Reações Químicas  

TEMA 1: Produção de aditivos para catalisadores de FCC, visando redução 

de enxofre na gasolina. 

BOLSA: uma bolsa de Mestrado e uma bolsa ITI 

2- Energia, Petróleo, Combustíveis, Biocombustíveis e Gás Natural 

TEMA 2: Desenvolvimento de soluções para quebra e tratamento de 

emulsões de petróleo 

BOLSA: uma bolsa de Mestrado e uma bolsa ITI 

3- Processos de Separação e Termodinâmica 

TEMA 3: “Melhoria da produção de óxido de titânio e separação de metais 

residuais” 

BOLSA: uma bolsa de Doutorado e uma bolsa ITI 

 

  

1. Bolsista – Requisitos e Compromissos  

1.1. Para bolsa Iniciação Tecnológica e Industrial: 
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1.1.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA, a partir do 

segundo semestre, e que tenha bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo 

histórico escolar, com média geral igual ou superior a 5,0 (cinco);  

1.1.2. Ter currículo publicado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  

1.1.3. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e de 

pesquisa, perfazendo, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais de dedicação às atividades 

estabelecidas no plano de trabalho;  

1.1.4. Não acumular a bolsa de iniciação à pesquisa com outras de quaisquer agências 

nacionais ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres;  

 

1.2. Para bolsas de mestrado/doutorado: 

1.2.1 Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Química;  

1.2.2. Ter currículo publicado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq  

1.2.3. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e de 

pesquisa estabelecidas no plano de trabalho e/ou exigidas pelo Programa;  

1.2.4. Não acumular a bolsa de mestrado com outras de quaisquer agências nacionais 

ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres; 

 

2. Inscrição 

As inscrições serão realizadas pelo discente unicamente sob a forma eletrônica, via e-

mail (ppeq@ufba.br) até o dia 19 de março de 2021, contendo os seguintes 

documentos: 

I. Carta pleiteando a bolsa na linha de pesquisa e tema escolhido. Apenas um Tema 

pode ser escolhido pelo candidato; 

II. Histórico escolar da graduação (para bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial), e 

histórico escolar da graduação e do mestrado (Bolsas de Mestrado) e histórico do 

mestrado e do doutorado (Bolsa de Doutorado); 

III. Currículo Lattes (CNPq); 

IV. Cópia do CPF. 

 

3. Seleção 
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O Processo de Seleção será via avaliação acadêmica e curricular, considerando o tipo 

de bolsa, linha de pesquisa e tema proposto pelo candidato e atendendo as normas 

estabelecidas pelo EDITAL CNPq Programa Mestrado e Doutorado Acadêmico 

para Inovação – MAI-DAI/CNPq - Edital 12/2020 

 

4. Resultados Os resultados serão divulgados na página do PPEQ  

(www.ppeq.ufba.br/) 

 

5. Cronograma 

Descrição Data Limite 

Envio da documentação pelo candidato via e-mail 19/03/2021 

Avaliação e divulgação da lista de aprovados 26/03/2021 

Contestação do resultado 29/03/2021 

Divulgação do resultado final 31/03/2021 

Entrega dos documentos para envio ao CNPq 01/04/2021 

 

Em 08 de março de 2021 

 

 

Att., 

Coordenação do PPEQ 

 

 

 

http://www.ppeq.ufba.br/

