
ANEXO 1 

 

O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº 881/2022 dispõe sobre o cronograma, as 

etapas e os critérios do processo seletivo para o curso de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Engenhariade Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ, para o 

ano letivo de 2023. 

1. Os candidatos que ainda não concluíram o curso de mestrado poderão se 

inscrever no processo seletivo, obedecendo à data limite de defesa de dissertação 

até o início do período letivo correspondente. 

 

2. Os prazos previstos no cronograma estabelecido no Item 3 para o Curso de 

Doutorado, poderão ser alterados para atender a eventuais mudanças no 

calendário letivo da UFRJ de 2023, observadas as regulamentações 

universitárias. 

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 2023 

1º Período 

2023 

3º Período 

Inscrição pelo formulário on-line 14/12/22 a 30/01/23 25/05/23 a 14/07/23 

Entrega da documentação por e-mail     14/12/22 a 30/01/23 25/05/23 a 14/07/23 

Validação Eletrônica pelo orientador 14/12/22 a 30/01/23 25/05/23 a 14/07/23 

Divulgação de Lista para Memorial 06/02/23 24/07/2023 

Defesa de Memorial 08 e 09/02/23 27 e 28/07/2023 

Resultado 10/04/23   10/02/23 31/07/2023 

Interposição de recurso 13 e 14/03/23 

13 e 14/02/23 
01 e 02/08/2023 

Avaliação dos candidatos que se 

autodeclararem pretos ou pardos pela 

comissão de institucional de 

heteroidentificação e Recurso 

15/02/2023, 

PRESENCIAL, nas 

dependências da Escola 

de Química 

Horário e Local serão 

divulgados no site 

próximo à data indicada. 

às 10:00 no Centro de 

Tecnologia - Bloco A - 2º 

andar - Cidade 

Universitária 

03/08/2023, 

PRESENCIAL, nas 

dependências da Escola 

de Química 

Horário e Local serão 

divulgados no site 

próximo à data indicada.  

às 10:00 no Centro de 

Tecnologia - Bloco A - 2º 

andar - Cidade 

Universitária 

Classificação final após interposição 

de recurso e divulgação de lista para 

fazer prova de inglês do EPQB 

28/02/23 10/08/23 

Avaliação de Inglês 02/03/23 17/08/23 

Classificação final após resultado de 

proficiência 
03/03/23 18/08/23 

Confirmação das informações 

pessoais dos candidatos aprovados e 
06/03/23 a 10/03/23 21/08 a 25/08/23 



do interesse de matrícula no site 

epqb.eq.ufrj.br 
O NÃO PREENCHIMENTO 

DENTRO DO PRAZO SERÁ 

CONSIDERADO DESISTÊNCIA DO 

PROCESSO SELETIVO. 

 


