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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM QUÍMICA DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS / UFMG 

PRH-46/DQ/UFMG/ANP 

 

PROCESSO SELETIVO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - 2016 

 

O Programa de Formação de Recursos Humanos PRH ANP 46, tendo como instituição 

executora a Universidade Federal de Minas Gerais, torna público o processo seletivo 

para implementação de quatro (04) bolsas de graduação para desenvolvimento de 

projetos da área de biocombustíveis. 

1. OBJETIVOS DO PRH ANP 46 

O Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP é uma inciativa vinculada ao Ministério das Minas e Energia, 

que tem como finalidade incentivar a formação de mão-de-obra especializada para 

atender às necessidades da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

Especificamente, o PRH ANP 46 possui como objetivo a formação de profissionais da 

área da Química, em nível de graduação e pós-graduação, para atuar no setor de 

biocombustíveis e combustíveis fósseis. 

2. PÚBLICO ALVO E ELEGIBILIDADE DOS ALUNOS 

As bolsas destinam-se a alunos de graduação em Química Bacharelado e Química 

Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, regularmente matriculados. 

Poderão de candidatar ao programa alunos a partir do quinto período dos referidos 

cursos, desde que concluídas as disciplinas obrigatórias do ciclo básico (disciplinas do 

1°, 2°, 3° e 4° períodos). 

3. COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA DE GRADUAÇÃO 

São deveres dos bolsistas de graduação aprovados no programa: 



 

2/6 

 Dedicar 20 horas semanais ao desenvolvimento do Projeto de Pesquisa de 

Iniciação Científica. No caso de possuir vínculo empregatício, deve estar 

liberado das atividades profissionais, sem vencimentos; 

 Não estar recebendo bolsa, ou qualquer auxílio financeiro, de outra agência de 

fomento, nacional ou internacional; 

 Satisfazer as normas de seleção da Instituição; 

 Matricular-se nas disciplinas oferecidas, atendendo ao currículo mínimo 

recomendado pela Instituição para obter o certificado de especialização em área 

do setor petróleo, gás natural e biocombustíveis; 

 Submeter-se aos critérios de aproveitamento da Instituição; 

 Comprometer-se a elaborar uma monografia de final de curso (projeto de 

graduação) de interesse do setor petróleo, gás natural e biocombustíveis; 

 Apresentar plano de monografia de graduação sobre tema de interesse do setor 

de petróleo, gás natural e biocombustíveis, até 02 (dois) meses após o início da 

bolsa, comprometendo-se com sua execução e defesa. 

 Cursar as disciplinas obrigatórias, atendendo ao currículo mínimo recomendado 

pelo programa (Anexo I); 

 Participar de todas as atividades de interação com o setor de Biocombustíveis 

oferecidas pelo PRH-46, tais como reuniões, visitas técnicas, estágios, 

workshops e seminários. 

 

Completando as suas atividades no Programa, o aluno receberá, após a sua formatura, o 

grau de Bacharel em Química Tecnológica ou de Bacharel em Química, como todos os 

demais, e um certificado de ênfase em área do setor de petróleo, gás natural e 

bicombustíveis, emitido pelo Programa PRH/ANP-46. 

 

4. ESCOLHA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Cada bolsista participará do projeto de pesquisa mais adequado ao seu perfil, 

identificado durante entrevista. 

 

 

 



 

3/6 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

 

No momento da inscrição, os candidatos deverão entregar uma via da seguinte 

documentação: 

 Ficha de inscrição preenchida (Anexo II) 

 Curriculum Vitae, onde constam o endereço, telefone e e-mail atualizados; 

 Comprovante de matrícula 2016/1; 

 Cópia do histórico acadêmico; 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Cópia de comprovante de residência; 

 Foto 3x4. 

 

É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a documentação por ele fornecida 

para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 

hipótese ou a qualquer título, devendo a documentação chegar na secretaria do PRH 

ANP 46 até a data limite de inscrição. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O processo seletivo consistirá em: 

 Análise do Histórico Acadêmico (peso 4) 

 Análise do Currículo (peso 2) 

 Entrevista (peso 4) 

 

Em cada critério de classificação será atribuído o valor de 10 (dez) pontos. Os 

candidatos serão julgados por uma Comissão de Avaliação designada pela Comissão 

Gestora do Programa PRH ANP 46. 

 

8. VALOR DA BOLSA E INÍCIO PREVISTO: 

 

Serão oferecidas quatro (04) bolsas de graduação no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) por bolsa, com duração de 24 meses, com renovação anual condicionada à 

disponibilidade de recursos. A bolsa tem início previsto para março de 2016. 
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O aluno deixará de receber a bolsa a partir do momento em que deixar de cumprir, a 

critério da Comissão Gestora, os procedimentos ditados pelo Termo de Cooperação 

UFMG/ANP, ou se finalizar o curso antes deste período.  

 

O tempo mínimo de permanência do aluno no Programa será de 12 meses, tempo 

suficiente para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso. 

 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Etapa Data 

Inscrição no processo seletivo 17/02/2016 a 29/02/2016, de 8h às 17h 

Análise da documentação 01/03/2016 

Entrevistas 
(1)

 01/03/2016 a 04/03/2016 

Divulgação dos resultados 07/03/2016 

Reunião com os aprovados A definir 

(1) As entrevistas serão marcadas diretamente com os candidatos, por e-mail ou telefone 

informados na Ficha de Inscrição. 

(2) Nessa reunião, serão explicitadas as regras gerais de funcionamento do programa e 

tratados assuntos gerais. 

10. LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente no Laboratório de Ensaios de 

Combustíveis (LEC), Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo 

Horizonte – MG, telefone 3409-7576, horário de atendimento: de 08h00 às 12h00 e de 

13h00 às 17h00. 

 

Maiores Informações: prh46dqufmg@gmail.com  ou  3409-7576 com Camila ou 

Daniel 

 

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2016. 

 

_______________________ 

Vânya Márcia Duarte Pasa 

Coordenadora do PRH 46 

 

mailto:prh46dqufmg@gmail.com
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ANEXO I 

Disciplinas Obrigatórias da Graduação 

 

Biocombustíveis 

Processos industriais  

Processamento de Petróleo  

Operações unitárias A  

Operações unitárias B  

Análise de Combustíveis  

Tecnologia e Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente  

Trabalho de Conclusão de Curso – TCCI  

Trabalho de Conclusão de Curso – TCCII  

Estágio Curricular 



 

6/6 

ANEXO II 

Programa de Formação de Recursos Humanos em  Química de Biocombustíveis 

PRH-46/DQ/UFMG/ANP 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DE 

GRADUAÇÃO 

Seleção 2016 

1) Nome:  __________________________________________________________ 

2) Sexo: (  ) feminino    (  ) masculino 

3) Estado Civil:  _____________________________________________________ 

4) Carteira de Identidade: ______________________________________________ 

Órgão emissor: _____________________Data Emissão: ___________________ 

5) CPF: ____________________________________________________________ 

6) Endereço: ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

7) Telefone:  ________________________________________________________ 

8) E-Mail: __________________________________________________________ 

9) Graduação: _______________________________________________________ 

10)  Número de matrícula: ______________________________________________ 

11)  Conclusão prevista: ________________________________________________ 

12)  Período em curso (1° semestre de 2016): _______________________________ 

13) Filiação:  

Pai: ______________________________________Telefone: __________________ 

Mãe:_____________________________________ Telefone: __________________ 

 

 

Belo Horizonte, ___ de fevereiro de 2016 

 

 

Assinatura: __________________________________ 


