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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM QUÍMICA DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS E NOVOS MATERIAIS PRH-1/ PRH-ANP/ FINEP 

 

PROCESSO SELETIVO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO - 2020 

 

O Programa de Formação de Recursos Humanos PRH ANP 1, tendo como instituição executora a 

Universidade Federal de Minas Gerais- ICEX- Departamento de Química, torna público o processo seletivo 

para implementação de oito (08) bolsas de graduação para desenvolvimento de projetos da área de 

“Biocombustíveis e Novos Materiais”; com ênfase em bioquerosene de aviação, biodiesel e novos materiais 

provenientes da cadeia de produção desses biocombustíveis. Ao fim do processo seletivo os candidatos 

iniciarão suas atividades imediatamente, de forma online. 

1. OBJETIVOS DO PRH ANP 1 

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

é uma iniciativa vinculada à FINEP-MCTIC, 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 1 tem como objetivo a formação de profissionais da área da Química, em 

nível de graduação e pós-graduação, para atuar no setor de biocombustíveis, combustíveis fósseis ou novos 

materiais associados a estas áreas. 

2. PÚBLICO ALVO E ELEGIBILIDADE DOS ALUNOS 

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

Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, regularmente matriculados. Poderão se candidatar ao 

programa alunos dos referidos cursos, desde que concluídas as disciplinas obrigatórias do ciclo básico ou em 

fase de conclusão (disciplinas do 1°, 2°, 3° e 4° períodos) e que possua, no mínimo, 24 meses até a 

conclusão de seu curso. 
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3. COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA DE GRADUAÇÃO 

São deveres dos bolsistas de graduação aprovados no programa: 

• Dedicar 20 horas semanais ao desenvolvimento do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica. No caso 

de possuir vínculo empregatício, deve estar liberado, sem vencimentos, das atividades profissionais; 

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

internacional; 

• Matricular-se nas disciplinas oferecidas, atendendo ao currículo mínimo recomendado pela Instituição; 

• Apresentar plano de trabalho de conclusão de curso, a ser elaborado em conjunto com o orientador, 

sobre tema de interesse do setor de biocombustíveis, ou novos materiais associados, 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; 

• Participar de todas as atividades de interação com o setor de biocombustíveis e novos materiais, 

oferecidas pelo PRH-1, tais como reuniões, visitas técnicas, estágios, workshops e seminários; 

• Cumprir as demais disposições estabelecidas no MANUAL DO USUÁRIO (Acordo de Cooperação 

Técnica e Financeira nº 01/2018/PRH-ANP), disponível em www.anp.gov.br/images/pesquisa-

desenvolvimento-inovacao/prh-anp/manual-usuario-prh.docx 

 

Completando as atividades que lhe forem atribuídas no Programa, o aluno receberá, após a sua formatura, 

um certificado de ênfase em área do Programa emitido pelo PRH1/PRH-ANP/FINEP. 

 

4. ESCOLHA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Cada bolsista deverá indicar no ANEXO I até três temas de projeto de seu maior interesse, em escala 

decrescente de prioridade. A adequação do projeto ao aluno será feita pela comissão julgadora do processo 

seletivo. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar uma via da seguinte documentação: 

• Ficha de inscrição preenchida;  

• Curriculum Vitae, telefone e e-mail atualizados; 

• Comprovante de matrícula 2020/1; 
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• Cópia do histórico acadêmico; 

• Carta de apresentação do seu interesse para participar desse programa. 

 

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

a inscrição, cujos dados originais não poderão ser alterados ou complementados, em nenhuma hipótese ou a 

qualquer título. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O processo seletivo consistirá em: 

• Análise do Histórico Acadêmico (peso 4) 

• Análise do Currículo (peso 2) 

• Entrevista (peso 4) 

 

Após a pré-seleção dos candidatos mais aderentes ao programa serão selecionados 2 estudantes por tema 

para participação da entrevista online. Em cada critério de classificação será atribuído o valor de 10 (dez) 

pontos. Os candidatos selecionados serão submetidos à aprovação da Comissão Gestora dos Recursos do 

PRH-ANP//FINEP.  

 

7. BOLSA DE GRADUAÇÃO: 

 

Serão oferecidas oito (08) bolsas de graduação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, com duração 

de 24 meses, com renovação anual condicionada à disponibilidade de recursos.  

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 do 

período de vigência da bolsa.  

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

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso. Informações complementares podem ser encontradas 

no Manual do Usuário (www.anp.gov.br/images/pesquisa-desenvolvimento-inovacao/prh-anp/manual-usuario-prh.docx). 

 

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

Etapa Data 

Inscrição no processo seletivo 04/08/2020 a 10/08/2020 

Análise da documentação 11/08/2020 a 12/08/2020 
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Entrevistas (1) 13/08/2020 a 17/08/2020 

Divulgação dos resultados 18/04/2020 

Reunião com os aprovados(2) 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. 

9. INSCRIÇÕES 

Os documentos devem ser enviados para o e-mail lecufmg@gmail.com e a mensagem deverá conter o título 

GRADUAÇÃOPRH1. 

 

Nota: em função da COVID-19 e de determinações da coordenadora, do Comitê Gestor ou de órgãos 

superiores, as datas poderão ser alteradas (os interessados que entrarem em contato serão devidamente 

comunicados). 

 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2020. 

mailto:lecufmg@gmail.com
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Programa de Formação de Recursos Humanos em  Química de Biocombustíveis e Novos Materiais - 

PRH-1/PRH-ANP/FINEP  

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE GRADUAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Estado Civil: Nível de Inglês:  

CPF: Data nascimento: 

RG: Órgão emissor: Data emissão:  

Nome Mãe: 

Nome Pai: 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Nº Complemento: Bairro: 

Município: Estado: CEP:  

E-mail: 

Tel. Celular: Tel. Fixo:  

Tel. Mãe: Tel. Pai: 

CURSO 

Graduação: Matrícula nº 

Período em curso (1/2020): Conclusão prevista: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Citar 3 projetos de seu interesse – vide ANEXO I) 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2020. 
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Assinatura: _____________________________________________ 

  

ANEXO I 

Projetos de pesquisas 

TEMA 1 

Título: Estudos de Liquefação de Macaúba para Produção de Biocombustível 

Objetivo: Estudar o processo de  liquefação dos resíduos lignocelulósicos (torta do fruto prensado, folhas, 

cachos, espinhos, etc) da palmeira Macaúba, com diferentes solventes, para produção do biocrude, que será 

caracterizado como biocombustível. Avaliar os potenciais aplicações das frações líquidas e sólidas como 

produto de mercado.  

TEMA 2  

Título: Produção de Bioquerosene a partir de Óleos Vegetais em Reator de Fluxo Contínuo 

Objetivo: Estudar reações de desoxigenação de óleo de Macaúba, já desenvolvidas em reatores batelada, 

agora através de reatores de fluxo contínuo. Testar e avaliar através de técnicas de caracterização como 

difração de raios X, redução à temperatura programada, área superficial específica, espectroscopias 

(vibracionais e eletrônicas) a relação da estrutura/atividade dos catalisadores nas reações químicas.   

TEMA 3 

Título: Utilização da Nefelometria na Avaliação do Aspecto do Biodiesel e do Querosene de Aviação 

Objetivo: Utilizar a nefelometria, uma técnica simples e amplamente utilizada na quantificação de sólidos 

em suspensão, na avaliação do aspecto do biodiesel e querosene de aviação, suprimindo a subjetividade dos 

resultados advindos de uma inspeção visual. 

TEMA 4 

Título: Antioxidantes Naturais para Biodiesel e Bioquerosene de Aviação 

Objetivo: Avaliar extratos e frações de plantas nativas do cerrado com potencial antioxidante e incorporá-

las ao biodiesel de soja e bioquerosene, e testar sua capacidade de proteção contra a deterioração oxidativa.  

TEMA 5 

Título: Estudo Computacional  da Cinética da Combustão de Combustíveis a partir de Parâmetros Físico-

Químicos   
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Objetivo: Investigar a cinética de combustão de combustíveis, focando na compreensão e obtenção dos 

mecanismos cinéticos otimizados. Serão priorizados os novos combustíveis desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisas do LEC- Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG. Para a obtenção dos mecanismos 

serão  utilizados dados experimentais de análise térmica, simulação numérica e redução de mecanismo com 

a metodologia PCA. Trata-se de trabalho computacional. 

TEMA 6 

Título: Quantificação do Teor de Óleo no Fruto da Macaúba in natura por Ressonância Magnética Nuclear 

de Baixo Campo (RMN de Bancada) 

Objetivo: Estudar os diferentes graus de maturação do fruto da Macaúba (polpa) a partir da técnica de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de Baixo Campo,em bancada,  e correlacionar com as propriedades 

dos óleos e dos biocombustíveis sintetizados a partir destes, para uso em aviação (bioquerosene) e  em 

máquinas a diesel (diesel verde). 

TEMA 7 

Título: Biocoatings Anticorrosivos a partir de Óleos Vegetais e Resíduos de Biomassa 

Objetivo: Sintetizar e caracterizar novos biorevestimentos visando seu uso como revestimentos 

anticorrosivos a partir de resíduos das cadeias produtivas de biocombustíveis, agregando valor a estes. Serão 

estudados também aditivos, nanopartículas e bioaditivos, que podem potencializar as propriedades protetivas 

destes revestimentos.  

TEMA 8 

Título: Estudos Relacionados à Estabilidade de Combustíveis de Aviação e suas Misturas 

Objetivo: Estudar a influência da adição de combustíveis alternativos, de fontes renováveis ou não, sobre a 

estabilidade termo oxidativa de combustíveis de aviação (Querosene). Propor método alternativo para a 

determinação da estabilidade termo oxidativa de combustíveis de aviação. 

 


