
 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL  
Associação ampla entre a  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA e a  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

 

 

EDITAL 09/2017 

Edital de Credenciamento para Professor Colaborador para o Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Engenharia Sanitária e Ambiental (PPGESA). 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Sanitária e Ambiental 
(PPG-ESA) da UEPG e UNICENTRO torna público o presente edital de critérios, período e 
procedimentos de avaliação para solicitação de inscrição, para credenciamento de professores 
colaboradores para o Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental para atuação 
no Curso de Mestrado, para ingresso em 2018. 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 As inscrições destinam-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas, sendo 1 (uma) vaga com 

experiência na área de Metodologia da Pesquisa para atuar na Unicentro – Campus de Irati e 1 (uma) 

vaga com experiência na área de Estatística Experimental para atuar na UEPG.    

Serão aceitas inscrições no período de 16 de outubro a 06 de novembro de 2017. Os 

processos deverão ser protocolizados na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária e Ambiental (PPG-ESA) da UEPG – Sala 9G – Bloco E – Campus Uvaranas ou na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UNICENTRO – Departamento 

de Engenharia Ambiental – Campus de Irati.  

 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

- Requerimento de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I); 

- Tabela de pontuação devidamente preenchida (ANEXO II); 

- Comprovante do título de doutor, em instituição reconhecida pela CAPES, nas áreas requeridas 

nesse edital; 

- Comprovação de vinculação a grupo de pesquisa cadastrado no CNPq; 

- Cópia do Currículo Lattes atualizado, com informações do último quadriênio; 

 

3. CRITÉRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

- Experiência de ensino na área escolhida para concorrência nesse edital; 

- Produção bibliográfica compatível com as exigências mínimas da área, de modo que dentre as 

produções nos últimos quatro anos, uma destas produções deve ser um Artigo com Qualis B2 ou 

superior na Área Engenharias I. 

 

4. OBSERVAÇÕES E CRITÉRIOS GERAIS 

- Os docentes credenciados comprometem-se em colaborar com o Programa por no mínimo até o 

final do quadriênio 2017-2020. 

- A avaliação dos candidatos será realizada e homologada pelo Colegiado do Programa, observando-

se os critérios exigidos nesse edital. 

- Os docentes admitidos terão as seguintes atribuições: participar da seleção de alunos (inclusive 

turma 2018), ministrar disciplinas individualmente e/ou em colaboração com um docente 



 

permanente, co-orientar alunos, participar de bancas examinadoras e seminários temáticos, e 

colaborar nas demais atividades do Programa. 

- Os postulantes ao credenciamento devem ter disponibilidade para permanência no espaço do 

Programa, submeter projetos de pesquisa a agências de fomento, bem como contribuir nas 

atividades do Programa. 

- Os docentes que forem credenciados no Programa, assim como os docentes já integrados ao 

Programa, serão submetidos ao processo de acompanhamento anual da produção bibliográfica e do 

processo de recredenciamento, essenciais para garantir a contínua melhoria na avaliação do 

Programa pela CAPES. 

- Os resultados da avaliação serão divulgados até o dia 14 de novembro de 2017. 

 

Ponta Grossa, 10 de outubro de 2017. 

 

 

Profª Drª Giovana Kátie Wiecheteck 

Coordenadora - UEPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Magno de Sousa Vidal 

Coordenador – Unicentro 

 

 



 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSOR COLABORADOR NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (PPG-ESA) 

 

Solicito ao PPG-ESA meu credenciamento, conforme especificações abaixo: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

IES de atuação: ________________________________________________________________ 

Titulação/Área: ________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________________ 

 

Informar se atua como docente em outro Programa de Pós-Graduação (mestrado e/ou 

doutorado), número de alunos em orientação: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Motivação para atuar no PPG-ESA:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Disciplinas ministradas na graduação e/ou pós-graduação: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

ANEXO II 

QUADRO RESUMO DAS PUBLICAÇÕES NO QUADRIÊNIO 2014 – 2017 

PRODUÇÃO QUANTIDADE 

Orientação de aluno de graduação em Programas Institucionais de 
Iniciação Científica ou Tecnológica 

 

Orientação de aluno de ensino médio em Iniciação Científica 
Institucional 

 

Orientação de aluno de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Publicação ou aceite em periódico Qualis com conceito A1 ou A2, na 
área de avaliação Engenharias I 

 

Publicação em periódico Qualis com conceito B1 ou B2, na área de 
avaliação Engenharias I 

 

Publicação em periódico Qualis com conceito B3, B4, B5, na área de 
avaliação Engenharias I 

 

Publicação em periódico Qualis com conceito C ou não indexado, na 
área de avaliação Engenharias I 

 

Publicação de um ou mais capítulos de livro ou de e-book em editora 
com distribuição nacional, internacional ou editora universitária 
afiliada da ABEU 

 

Publicação de trabalho, constante das Normas do Comitê Organizador, 
caracterizado como completo em anais de eventos regionais, 
nacionais ou internacionais 

 

Publicação de resumo expandido em anais de eventos  

Publicação de resumo em anais de eventos  

Participação em bancas de Exame de Qualificação de Mestrado   

Participação em bancas de Mestrado   

Coordenação ou participação de projetos que envolvam atividade de 
pesquisa  

 

 


