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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDOO  CCEENNTTRROO--OOEESSTTEE 
 

 

EEDDIITTAALL  1111//22001144  

A Comissão de Credenciamento de Docentes para atuação no Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Engenharia Sanitária e Ambiental (PPGESA) torna pública a abertura de 

inscrição para solicitação de credenciamento de novos docentes. 
 
 

1. PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

 Serão aceitas inscrições no período de 14 de outubro a 07 de novembro de 2014. Os 

processos deverão ser protocolizados na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação da UEPG – Sala 112 

– CIPP – 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 

- Comprovante do título de doutor, em instituição reconhecida pela CAPES, com a devida validação 

quando for título obtido em instituição estrangeira; 

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

- Comprovação de que está credenciado na Modalidade Pesquisa Continuada, exceção atribuída a 

candidatos oriundos de outras instituições de ensino superior; 

- Cópia do Currículo Lattes atualizado, com produção compatível à área de interesse e à linha de 

pesquisa pretendida; 

- Comprovante de orientação de projeto de Iniciação Científica concluído relativo ao último triênio, 

sendo em média 1 orientação por ano, ressalvados os casos de impossibilidade por afastamento das 

atividades docentes que serão analisados pelo Colegiado; 

- Proposta de trabalho, indicando a linha de pesquisa, disciplinas e demais atividades que poderá 

realizar. 

- Comprovação, com cópia simples, de no mínimo uma produção nos últimos dois anos (Artigos em 

Periódicos Indexados, Capítulos de Livro ou Livro), sendo que uma desta produção deve, no mínimo, 

ser um Artigo em Periódico Indexado com Qualis B1 ou superior na Área Engenharias I. Tal artigo 

deve se relacionar à Área de Concentração e Linha de Pesquisa do Programa. 

 

3. CRITÉRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

- Avaliação do plano de trabalho compatível com o programa e com a linha de pesquisa em que 

pretende se inserir; 

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

produções nos últimos dois anos, uma destas produções deve ser um Artigo com Qualis B1 ou 

superior na Área Engenharias I e deve se relacionar à Área de Concentração e Linha de Pesquisa do 

Programa. 

 

4. OBSERVAÇÕES E CRITÉRIOS GERAIS 

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

final do triênio 2016-2018. 



 

- Serão admitidos por meio deste Credenciamento um total de até 4 docentes, sendo 2 para a UEPG 

e 2 para a UNICENTRO. 

- A avaliação e indicação de credenciamento dos candidatos será realizada por Comissão específica e 

homologada pelo Colegiado do Programa. 

- Os docentes serão admitidos inicialmente como Colaboradores, por período mínimo de um ano, 

podendo ser promovidos a permanentes, de acordo com sua produção científica e contribuição ao 

Programa que será avaliado pelo Colegiado, após esse período. 

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

turma 2015), ministrar disciplinas individualmente e/ou em colaboração com um docente 

permanente, co-orientar e 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 2014. 

 

Ponta Grossa, 14 de outubro de 2014. 

 

 

Profª Drª Giovana Kátie Wiecheteck 

Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Drª Jeanette Beber de Souza 

Vice-Coordenadora 

 

 


