ATA DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O PROGRAMA
QUÍMICO DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS PRH20.1-ANP (GESTÃO FINEP)

A Comissão Gestora do Programa de Recursos Humanos - PRH-20.1 “do “PROGRAMA DE
RECURSOS HUMANOS QUÍMICO DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS” 20.1 da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tornou público o Edital 02/2022 de Seleção
para bolsista de graduação, no dia 10 de junho de 2022 na página do Instituto de Química
da UFRJ (www.iq.ufrj.br), informando o período de inscrições de 10 de junho a 19 de agosto
de 2022.
A Comissão de seleção foi escolhida através das indicações dos membros da Comissão
Gestora, sendo constituída pelo professor Dr. Victor de Oliveira Rodrigues (DFQ/IQ-UFRJ) e
pela professora Dra. Débora França de Andrade (DQA/IQ-UFRJ).
O processo seletivo foi, então, conduzido através de reunião remota (plataforma MS
Teams®) no dia 31 de agosto de 2022, iniciando-se às 15:30 h.
As candidaturas de 08 (oito) candidatos foram analisadas para bolsa de iniciação científica,
tendo sido somente a candidatura do CPF: 13490183762 não homologada devido a não
apresentação do formulário de inscrição do ANEXO 1 do presente edital.
A banca decidiu que a classificação seria feita pela composição de três critérios de
desempenho: CRA (entre 0 e 4 pontos), produção acadêmica (entre 0 e 4 pontos) e análise
do video (entre 0 e 2 pontos). A descrição detalhada de como estes itens foram
considerados segue abaixo:
•

CRA (graduação): A avaliação do coefieciente de rendimento acumulado da

graduação dos candidatos deu-se através da tabela abaixo de equivlência entre CRA e
nota:
CRA (graduação)

Nota

8,1 - 10,0

4

6,1 - 8,0

3

4,1 - 6,0

2

Abaixo de 4,0

1
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•

Produção acadêmica: A avaliação relativa à experiência pregressa dos

candidatos deu-se por comum acordo entre os membros da banca e levando em
consideração os itens de participação em jornadas de iniciação científica (JIC) e
congressos, realização de iniciação científica e artigos e capítulos de livros publicados. A
avaliação d a produção acadêmicados candidatos deu-se através da tabela abaixo
de equivalência entre produção acadêmica e nota:
Produção acadêmica (graduação)

Nota

Publicação de artigo e/ou capítulo de livro e/ou participação em 1 congresso e/ou
participação em 4 JICs

4

Participação em 3 JICs

3

Participação em 2 JICs

2

Participação em 1 JIC

1

Nenhuma participação

0

•

Vídeo: A nota apresentada é a média aritmética das notas dadas pelos membros da

comissão avaliadora e leva em consideração a desenvoltura do candidato, o
conhecimento acerca do tema a ser estudado e o tempo de duração do vídeo.
A tabela abaixo lista o CPF dos candidatos participantes do presente edital junto com a
situação de homologação e qualificação para o recebimento de bolsa.

CPF

16846270795
17200192740
13490183762

10959244786
16153931707
11743091729
14896838793
15489996790

Situação da
inscrição

Item não
conforme
segundo o edital

Situação final

Homologada
Homologada

Selecionada
Não Selecionada

Item 4.2 do edital: Não
Não Homologada apresentou formulário
de inscrição PRH-20.1

-

Homologada
Homologada
Homologada
Homologada
Homologada

Selecionada
Selecionada
Selecionada
Selecionada
Selecionado
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Segue a presente ata assinada pelos membros da banca.

Profa. Dra. Débora França de Andrade – Instituto de Química – UFRJ

Prof. Dr. Victor de Oliveira Rodrigues – Instituto de Química – UFRJ

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2022.
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