
 
 

EDITAL N° 01/2021 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – PPGEQ da Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para 

vagas remanescentes do Curso de Mestrado em Engenharia Química, para a décima quinta turma, 

ingressante no ano letivo 2021; mantendo os mesmos critérios do Edital 01/2020. 

 
1. VAGAS 

 
1.1 São destinadas 5 vagas para o curso de Mestrado em Engenharia Química. 

1.2 As atividades letivas ocorrem nos seguintes dias e horários: segundas e terças-feiras das 

13h30min às 18h. 

 
2. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet na página (www.furb.br/ipos), no período de 

10/03/2021 a 19/03/2021  

2.1 Documentos necessários: 

a) Ficha de inscrição disponível on-line (www.furb.br/ipos); 

b) Anexo I – Dados de produção científica 

c) Currículo extraído da plataforma Lattes (obrigatoriamente) (http://lattes.cnpq.br); 

d) Cópia da cédula de identidade e CPF; 

e) Cópia do histórico escolar da graduação, e, quando disponível, cópia do diploma de graduação; 

f) Comprovação de trabalhos publicados (cópias apenas da primeira página, constando a clara 

identificação dos autores e veículo da publicação – revistas, anais, etc) e das atividades 

acadêmicas realizadas, com seus respectivos períodos de duração (iniciação científica, monitoria, 

intercâmbios, atividade profissional, se for o caso). Não deverão ser incluídas cópias de 

certificados de participação em eventos (científicos, cursos, treinamentos, etc.); 

 

Qualquer informação não verdadeira implicará em cancelamento da inscrição. 

A documentação incompleta implicará, automaticamente, na recusa da inscrição, sem direito a 
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recurso. 

3 CRONOGRAMA  
 

Análise da ficha de inscrição e do currículo Lattes com homologação das 
inscrições 

22/03/2021 

Divulgação da seleção de alunos, com comunicação via e-mail aos 
candidatos e publicação no site http://www.furb.br/ppgeq   

22/03/2021 

Período de Recursos 23/03/2021 
 

Respostas às Solicitações de Recursos 24/03/2021 
 

A matrícula 22/03 a 26/03/2021 
 

 
 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Mais informações poderão ser obtidas: 
• Na secretaria do PPGEQ – Sala I-302 – Bloco I do Campus II da FURB, na Rua São Paulo, 3250, - 

Itoupava Seca – Blumenau – SC. 
• Pela página: http://www.furb.br/ppgeq 
• Por e-mail: ppgeq@furb.br 
• Por telefone: (47) 3221-6144 ou (47) 3221-6049 
 

Blumenau, 10 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Marcela Kotsuka da Silva Câmara Bastos 
 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 


