
Programa de Engenharia Ambiental - Escola de Química & Escola Politécnica da UFRJ 

Processo Seletivo Edital 2019 

Resposta aos recursos apresentados no período de 21 a 23/11/2018 

 

1) Candidato PEA2019-5: 

A Comissão de Seleção analisou os documentos apresentados pelo candidato e considerou o seguinte: 

 Pontuação do formulário – 

com base nas informações 

preenchidas pelo candidato 

Pontuação corrigida 

– com base nos doc. 

apresentados 

Justificativa da correção de pontuação 

IG 5,96 6,68 Formação: Biologia (IC 0,5) 

IES: Unigranrio (ENADE 4) 

CRA: 6,67 

IG: 6,68 

ESP 0,00 0,00 -- 

TP 7,50 2,00 Foram apresentados 05 certificados de apresentação de trabalhos em eventos. 

Certificados, sem apresentação da cópia do trabalho completo nos Anais, foram 

considerados apenas como resumos. Como 04 resumos saturam a pontuação, o 

candidato pontuou apenas 2,0 pontos (4 x 0,5 = 2,0). 

EP 7,75 4,51 Foram apresentadas as seguintes declarações: 

(1) de comprovação de monitoria de setembro a outubro de 2014. A comissão 

considerou 1 período de monitoria (1 x 0,5 = 0,5). 

(2) duas de comprovação de IC de agosto/2013 a julho/2015 (24 meses) e de julho/2015 

a dezembro/2016 (18 meses). A comissão considerou 24 meses, saturando a 

pontuação em 2,0 (1,0/ano). 

(3) uma de comprovação de experiência de 4 h em docência. A comissão considerou, 

para uma carga horária mínima de disciplina de 30 h, uma fração de 4/30 (0,133 h), 



pontuando apenas 0,01 (1disc/ano x 1 pto/ano) 

Total: 0,5 + 4,0 + 0,01 = 4,51 

Total 21,21 13,19 Considerando que a linha de corte na área de Gestão Ambiental foi de 13,80 pontos, o 

candidato não atingiu o valor mínimo para permanecer no processo seletivo. 

 

2) Candidato PEA2019-15: 

A Comissão de Seleção analisou os documentos apresentados pelo candidato e considerou o seguinte: 

 Pontuação do formulário – 

com base nas informações 

preenchidas pelo candidato 

Pontuação corrigida 

 – com base nos doc. 

apresentados 

Justificativa da correção de pontuação 

IG 6,00 5,49 Formação: Engenharia mecânica (IC 0,5) 

IES: UERJ (ENADE 3) 

CRA: 6,83 

IG: 5,49 

ESP 4,00 2,00 O candidato apresentou certificados de conclusão de quatro especializações, em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA Gerência de Riscos, Engenharia de 

Manutenção, e Análise de Sistemas. A comissão de seleção entendeu que estas 

especializações não se enquadram nas áreas de concentração do PEA (Gestão ambiental, 

Saneamento ambiental, Segurança ambiental), sendo conferida a pontuação 2,0 

(especialização em outras áreas). 

TP 0,00 0,00 -- 

EP 8,00 5,00 O candidato apresentou duas declarações comprovando experiência em atividade técnica 

de nível superior por tempo maior que o de saturação (5 anos), obtendo 5,0 pontos. 

Total 18,00 12,49 Considerando que a linha de corte na área de Segurança Ambiental foi de 15,20 pontos, 

o candidato não atingiu o valor mínimo para permanecer no processo seletivo. 

Portanto, a pontuação dos candidatos permanece a mesma, assim como o resultado de classificação da segunda fase. 


