
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA  

ESCOLA DE QUÍMICA 

Edital 417 

 

1. Setor: Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias 

 

2. Contato: chefiadeq@eq.ufrj.br  

 

3. Programa:  

1. Escoamento incompressível. Fluidos ideais. Equações de Euler e Bernoulli. 

Fluidos Reais. Equação de Navier-Stokes. Balanço macroscópico de energia. Teoria 

da Camada Limite. 

2. Escoamento em tubulações e acidentes. Perda de carga. Bombeamento de fluidos. 

Curva característica e cavitação.  

3. Condução térmica uni e multidimensional em regime estacionário e transiente. 

Balanços de energia em coordenadas cartesiana, cilíndrica e esférica. Resistência 

térmica. Aletas. 

4. Camada limite térmica. Convecção forçada em escoamentos internos e externos. 

Convecção natural. Ebulição e condensação. Trocadores de calor. 

5. Fundamentos de transferência de massa em sistemas binários e multicomponente. 

Mecanismos e relações de fluxos mássicos. Lei de Fick e Maxwell-Stefan. 

Coeficiente de difusão. Regime estacionário e transiente. Modelos teóricos para 

transferência de massa na interface fluido-fluido. Coeficiente convectivo de 

transferência de massa. 

6. Fluidodinâmica em sistemas particulados. Caracterização de partículas e análise 

granulométrica. Força de arraste e coeficiente de arraste. Velocidade terminal. Lei 

de Stokes. Grupos adimensionais. Efeitos de parede, população e da forma da 

partícula. Correlações e problemas típicos. 

7. Processos de Separação Sólido-Fluido. Aplicações em Câmaras de Poeira, 

Ciclones e Centrífugas. 



8. Escoamento em Meios Porosos Rígidos. Escoamento em Meios Porosos 

Deformáveis. filtração em superfície, filtros prensa e de tambor rotativo, auxiliares 

de filtração e sedimentação. Fluidização com gases e com líquidos.  

9. Umidificação, secagem, evaporação e cristalização. Processo de separação por 

membranas. 

10. Destilação Binária. Destilação em Batelada. Extração Líquido-Líquido. Internos 

de Torres. Aplicações em Processos Industriais. 

 

4. Graduação: o candidato deve possuir diploma de graduação em Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos ou Química 

Industrial  

 

5. Provas: 

a) 1ª. Fase: A primeira fase será constituída por análise dos currículos, sendo 

eliminatória, segundo os critérios definidos no artigo 7, inciso 4 da Resolução 

CEG No. 11/2020. 

O candidato terá seu currículo avaliado mediante a apresentação de 

comprovação de diploma de graduação na área de conhecimento e de diploma de 

pós-graduação lato sensu ou minimamente de declaração oficial de conclusão 

dos créditos obrigatórios ou diploma em curso de Mestrado ou Doutorado. 

Para ser aceito, o candidato deve possuir diploma de graduação em Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos ou Química 

Industrial 

 

b) 2ª. Fase: Na segunda fase serão aplicadas uma prova oral, em caráter 

eliminatório, e uma prova didática (prova de aula), ambas de forma REMOTA, 

seguindo o Edital 417. 

 

c) Os links das salas virtuais das provas serão disponibilizados por email aos 

candidatos juntamente com a divulgação do resultado da prova oral. 

 

6. Comissão Julgadora: Será informada por email junto com o resultado de 

homologação das inscrições dos candidatos. 

 



7. Links úteis: 

Edital 417: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Editais-

Substituto/2021/Edital-PS-2021-417-Geral-Remoto.pdf 

 

Resolução CEG/UFRJ 11/2020: https://graduação.ufrj.br/images/_PR-

1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_11.pdf 

 

Resolução CEG/UFRJ 03/2021: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-

1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2021_03.pdf 

 

 


