
 

Ministério	da	Educação
UNIVERSIDADE	TECNOLÓGICA	FEDERAL	DO	PARANÁ

DIRETORIA	DE	PESQUISA	E	POS-GRADUACAO-CT
COORD.PROG.POS-GRAD.INFOR.IND.ENG.ELET.

 

EDITAL	Nº	03/2019	-	CREDENCIAMENTO	DE	DOCENTE	PERMANENTE	-
CPGEI

1. APRESENTAÇÃO

1.1. O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial
(CPGEI), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Curitiba, torna público
que estão abertas as inscrições para o credenciamento de Docente Permanente.

 

2. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO

Engenharia de Automação e Sistemas
Engenharia Biomédica
Engenharia de Computação
Fotônica em Engenharia
Telecomunicações e Redes

 

3. VAGAS

3.1. Será ofertada 1 (uma) vaga de docente permanente;

3.2. Os demais classificados farão parte do cadastro de reserva com validade de 1 (um) ano.

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. Possuir o título de Doutor e ser professor do quadro permanente da UTFPR, lotado no campus
Curitiba, em regime de Dedicação Exclusiva.

4.2. No período de 2016 a 2019 ter Índice de Produtividade Docente (IPD) maior ou igual a vinte e
sete pontos (IPD≥27), calculado conforme o Anexo I deste edital, com comprovação de no mínimo 3
(três) artigos classificados como Qualis A1 ou A2 (classificação vigente na data do presente edital),
relativo ao comitê assessor CAPES - Engenharias IV.
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4.3. Não estar vinculado a nenhum outro programa de programa de Pós-Graduação. O docente
aprovado terá 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do resultado final para solicitar o seu
descredenciamento, na plataforma Sucupira, dos demais programas de pós-graduação com
enquadramento de docente permanente ou colaborador; e para apresentação de documentação
comprobatória. No caso de existirem orientações vigentes após o período, o docente deve apresentar
um plano de descredenciamento que será avaliado pelo colegiado do programa.

 

5. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições poderão ser feitas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019, de 2ª a 6ª feira, no
horário de 09h00min às 16h00min na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e Informática Industrial, localizada no 3º. andar do Bloco A, sala 304, da UTFPR - Campus
Curitiba, situado na Avenida Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR,
telefone (41) 3310-4680.

5.2. Não serão aceitas inscrições via correio, fax e/ou via e-mail ou faltando documentos.

 

6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

6.1. As inscrições deverão ser realizadas através da entrega de envelope fechado contendo os
seguintes documentos:

Ofício endereçado ao Coordenador do Programa solicitando seu credenciamento no programa e
indicando apenas uma das áreas de concentração, listadas no item 2;
Plano de Trabalho resumido, referente a 4 (quatro) anos, especificando como suas atividades se
enquadram nas Áreas de Concentração e nos respectivas Linhas de Pesquisa do CPGEI (Anexo
II), explicitando os resultados e contribuições esperados, no formato:

Capa: título, nome do candidato, área de concentração;
Introdução (máximo uma página);
Revisão da literatura e apresentação do estado da arte (máximo uma página);
Objetivos (máximo uma página);
Método (máximo duas páginas);
Recursos financeiros necessários;
Disciplinas a serem ofertadas no programa:

Indicação de disciplina já existente no CPGEI que pode ser oferecida (Anexo III);
Proposta de uma nova disciplina correlacionada com a área de concentração;

Cronograma;
Referências bibliográficas (listar somente as referências indicadas no texto);

Índice de Produtividade Docente (IPD), devidamente preenchido, com os documentos
comprobatórios em anexo, na ordem da tabela e numerados (Anexo I);
Carta de apresentação de um docente permanente do CPGEI, ligado à área de concentração
indicada pelo candidato, declarando que está de acordo com o plano de trabalho apresentado
pelo candidato e que o tema possui correlação com linha de pesquisa do CPGEI (Anexo II).
Comprovação de participação em Grupo de Pesquisa do CNPq liderado por um docente
permanente do CPGEI;
Curriculum Vitae completo do candidato, no formato Lattes/CNPq;
Diploma de Doutorado com validade no Brasil (cópia simples);
Declaração de concordância com o regulamento do CPGEI e com desenvolvimento de
atividades de interesse do programa, explicitando a disponibilidade para desenvolvimento de
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atividades administrativas (comissões, representação e pareceres), científicas (participação em
bancas, organização de eventos, entre outros) e de extensão (formato livre).

6.2. É vedada a inscrição extemporânea.

6.3. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no processo de inscrição,
dispondo o Programa do direito de excluir do processo seletivo aquele que não apresentar
documentação completa.

6.4. Ao efetuar sua inscrição, o candidato atesta estar ciente e de acordo com as condições constantes
no presente edital.

 

7. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO

7.1. O Colegiado do CPGEI, através da sua Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação,
emitirá parecer para as solicitações de credenciamento com base na documentação apresentada pelos
candidatos e nas regras estabelecidas neste edital.

7.2. A classificação será feita pelo IPD dos candidatos, calculado com base em sua produção no
período de 2016-2019, na área de Engenharias IV, conforme descrito no Anexo I.

7.3. A avaliação do Plano de Trabalho é eliminatória, sendo que a nota mínima exigida é 3 (três)
pontos.

7.4. Não é permitida a mudança de área de concentração após a inscrição do candidato.

 

8. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E CRONOGRAMA

ETAPA DATA/PRAZO

Inscrições de 01/05/2019 até 31/05/2019

Divulgação do Resultado Preliminar até 12/06/2019

Interposição de Recursos até as 16h de 14/06/2019

Resultado Final 25/06/2019

 

8.1. Os resultados da seleção serão disponibilizados no site do CPGEI - cpgei.ct.utfpr.edu.br

8.2. A lista com os candidatos selecionados será apresentada por ordem de classificação.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SELEÇÃO

9.1. O prazo de recurso ao processo de seleção será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do horário
de divulgação do resultado.

9.2. O pedido de recurso será realizado através de memorando para a coordenação do CPGEI, a ser
entregue na secretaria do programa.

9.3. Este processo de credenciamento de docentes não garante que os candidatos classificados em
número superior ao de vagas sejam automaticamente absorvidos pelo programa ao se dispor de vagas
adicionais.

9.4. Os candidatos não aprovados poderão providenciar a retirada de seus documentos na Secretaria
do Programa de Pós-Graduação, até 17 de julho de 2019. Findo este prazo, os documentos serão
eliminados.

9.5. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa estará sujeito
a:

Cancelamento da inscrição e exclusão do processo seletivo, se a falsidade for constatada antes
da publicação de seu resultado;
Exclusão da lista de selecionados, se a falsidade for constatada após a publicação do resultado.
Declaração de nulidade do credenciamento, se a falsidade for constatada após o ingresso no
programa.

9.6. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial.

9.7. O presente edital será publicado no site cpgei.ct.utfpr.edu.br

9.8. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Edital.

9.9 O candidato ao se inscrever declara estar ciente e concordar com as disposições do edital.

Documento	assinado	eletronicamente	por	ANDRE	SCHNEIDER	DE	OLIVEIRA,	COORDENADOR(A)	DE
CURSO/PROGRAMA,	em	24/04/2019,	às	11:05,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	MARCOS	FLAVIO	DE	OLIVEIRA	SCHIEFLER	FILHO,
DIRETOR(A)-GERAL,	em	25/04/2019,	às	12:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A 	 auten\cidade 	 deste 	 documento 	 pode 	 ser 	 conferida 	 no 	 site 	 h]ps://sei.u^pr.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, 	 informando 	 o 	 código
verificador	0802629	e	o	código	CRC	F0457122.

ANEXO	I	-	ÍNDICE	DE	PRODUTIVIDADE	DOCENTE
*Este	documento	está	disponível	em	formato	PDF	na	página	do	programa	-	cpgei.ct.u^pr.edu.br
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CANDIDATO:
LOTAÇÃO/DEPARTAMENTO:
ÁREA	DE	CONCENTRAÇÃO:

Tipo	de	Produção Pontos Qtd Nota Págs.

I.	Produção	Cienjfica	–	Qualis	CAPES	em	Engenharias	IV

1 Bolsista	de	Produ\vidade	em	Pesquisa	(PQ)	do	CNPq,	com	vigência	em	2019 24

2
Bolsista	de	Produ\vidade	em	Desenvolvimento	Tecnológico	e	Industrial	(DT)	do	CNPq,	com
vigência	em	2019

14

3 Ar\go	publicado,	ou	aceito,	em	periódico	A1 10	por	ar\go

4 Ar\go	publicado,	ou	aceito,	em	periódico	A2 8	por	ar\go

5 Ar\go	publicado,	ou	aceito,	em	periódico	A1,	por	pesquisador	do	CPGEI 12	por	ar\go

6 Ar\go	publicado,	ou	aceito,	em	periódico	A2,	por	pesquisador	do	CPGEI 10	por	ar\go

7 Prêmios	de	reconhecimento	de	mérito	cienjfico 3	por	prêmio

II.	Atuação	Acadêmica

8 Orientação	concluída	de	aluno	de	doutorado 6	por	aluno

9 Coorientação	concluída	de	aluno	de	doutorado 2	por	aluno

10 Orientação	concluída	de	aluno	de	mestrado 3	por	aluno

11 Coorientação	concluída	de	aluno	de	mestrado 1	por	aluno

12 Coorientação	concluída	de	aluno	de	doutorado	por	pesquisador	do	CPGEI 4	por	aluno

13 Coorientação	concluída	de	aluno	de	mestrado	por	pesquisador	do	CPGEI 2	por	aluno

III.	Plano	de	trabalho	(nota	preenchida	pela	comissão)

14 Correlação	com	os	projetos	de	pesquisa	do	CPGEI 2

15 Enquadramento	dentro	da	área	de	Engenharias	IV 2

IV.	Captação	de	Recursos

16 Coordenador	de	projeto	de	pesquisa	com	fomento	externo
4	por	projeto	limitado
à	8

Observações:

Somente	será	considerada	a	Produção	Cienjfica,	Atuação	Acadêmica	e	Captação	de	Recursos
referente	aos	anos	2016-2019.

1. 

Na	ausência	do	Qualis	serão	consideradas	as	mesmas	linhas	de	corte	estabelecidas	pela	área	de
Engenharias	IV,	considerando	o	JCR	do	ano	da	publicação.

2. 

Anexar	comprovantes	para	todas	as	pontuações.	No	caso	de	ar\gos,	anexar	a	primeira	página	e
comprovante	do	Qualis	em	Engenharias	IV.	Para	ar\gos	aceitos,	anexar	comprovação	de	aceite.

3. 

O	critério	de	desempate	se	dará	por:	(1)	somatório	da	pontuação	do	item	I;	(2)	somatório	da
pontuação	do	item	II;	(3)	pontuação	no	item	III;	(4)	pontuação	no	item	IV.

4. 

 

ANEXO	II.	LINHAS	DE	PESQUISA

ENGENHARIA	BIOMEDICA	

ENGENHARIA	HOSPITALAR	

INFORMÁTICA	APLICADA	À	BIOMEDICINA	

RADIAÇÕES	IONIZANTES	

SENSORES	E	INSTRUMENTOS	DE	APLICAÇÃO	BIOMÉDICA	

ENGENHARIA	DE	AUTOMAÇÃO	E	SISTEMAS	

OTIMIZAÇÃO	DE	SISTEMAS	

SISTEMAS	DE	CONTROLE	E	AUTOMAÇÃO	

SISTEMAS	DE	ENERGIA	

SISTEMAS	DE	MEDIÇÃO	E	INSTRUMENTAÇÃO	

SISTEMAS	ELETRÔNICOS,	MICROELETRÔNICOS	E	COMPONENTES	

ENGENHARIA	DE	COMPUTAÇÃO	 BIOINFORMÁTICA	
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ENGENHARIA	DE	SISTEMAS	COMPUTACIONAIS	

SISTEMAS	INTELIGENTES	

VISÃO	COMPUTACIONAL	

FOTÔNICA	EM	ENGENHARIA	

COMUNICAÇÕES	ÓTICAS	

ESTRUTURAS	E	DISPOSITIVOS	FOTÔNICOS	

MATERIAIS	E	PROCESSOS	EM	FOTÔNICA	

TELECOMUNICAÇÕES	E	REDES	
COMUNICAÇÃO	E	PROCESSAMENTO	DE	DADOS	

REDES	E	SISTEMAS	DISTRIBUÍDOS	

ANEXO	III.	DISCIPLINAS	EXISTENTES

ÁLGEBRA	LINEAR
ANÁLISE	DE	CIRCUITOS	ELETRÔNICOS	NÃO	LINEARES

ANÁLISE	QUANTITATIVA	DE	SISTEMAS
ANÁLISE	TEMPORAL	DE	SISTEMAS	DINÂMICOS

ANATOMIA	APLICADA	ÀS	CIÊNCIAS	EXATAS
APLICAÇÕES	DE	TÉCNICAS	NUCLEARES

BIOTELEMETRIA
CÓDIGOS	CORRETORES	DE	ERROS	E	MARCA	DÁGUA	DIGITAL

COMPORTAMENTO	MECÂNICO	PARA	BIOCIENTISTAS
COMPUTAÇÃO	EVOLUCIONÁRIA

COMUNICAÇÃO	DIGITAL
COMUNICAÇÃO	SEM	FIO

COMUNICAÇÕES	ÓTICAS
CONTROLE	AUTOMÁTICO

DISPOSITIVOS	DE	ACOPLAMENTO	MODAL
DISPOSITIVOS	FOTÔNICOS

DOSIMETRIA	E	PROTEÇÃO	RADIOLÓGICA
ENGENHARIA	DE	REABILITAÇÃO

ENGENHARIA	DE	SISTEMAS
ENGENHARIA	DE	SOFTWARE

ENGENHARIA	HOSPITALAR
ESTIMULAÇÃO	ELÉTRICA

ESTRUTURAS	FOTONICAS	PERIODICAS
FOTÔNICA

FUNDAMENTOS	DA	VISÃO	I
FUNDAMENTOS	DE	ELETRICIDADE	E	ELETRÔNICA

IDENTIFICAÇÃO	DE	SISTEMAS
INSTRUMENTAÇÃO	E	TRANSDUÇÃO	BIOMÉDICA	I

INSTRUMENTAÇÃO	E	TRANSDUÇÃO	BIOMÉDICA	II INSTRUMENTAÇÃO	ULTRASSÔNICA:	ESCOAMENTO	MULTIFÁSICO	E	ENSAIOS	NÃO
DESTRUTIVOS

INTELIGÊNCIA	ARTIFICIAL
LASERS	E	APLICACOES

LINGUAGENS	E	COMPILADORES LÓGICA	MATEMÁTICA

LÓGICA	RECONFIGURÁVEL	POR	HARDWARE
MATEMÁTICA	APLICADA	ÀS	CIÊNCIAS	BIOLÓGICAS

MATEMÁTICA	DISCRETA
METODOLOGIA	CIENTÍFICA

MÉTODOS	ESTOCÁSTICOS
MÉTODOS	FORMAIS	II

MINERAÇÃO	DE	DADOS
NANOFOTONICA

ONTOLOGIA
OPTOELETRÔNICA

ÓTICA	APLICADA
ÓTICA	DE	FOURIER

ÓTICA	REFRATIVA	E	INSTRUMENTAÇÃO
OTIMIZAÇÃO	DE	SISTEMAS

PROCESSAMENTO	DIGITAL	DE	IMAGENS
PROCESSAMENTO	DIGITAL	DE	SINAIS	I

PROCESSAMENTO	DIGITAL	DE	SINAIS	II
PROCESSAMENTO	ELETRÔNICO	DE	ENERGIA

PROGRAMAÇÃO	AVANÇADA
PROJETO	DIGITAL	COM	LÓGICA	PROGRAMÁVEL	E	VHDL

PROPAGAÇÃO	EM	GUIAS	DE	ONDA	DIELÉTRICOS
RECONHECIMENTO	DE	PADRÕES

REDES	DE	BRAGG	E	APLICAÇÕES
REDES	DE	COMPUTADORES

REDES	DE	COMUNICAÇÃO
REDES	NEURAIS	ARTIFICIAIS

REDES	SEM	FIO
REPRESENTAÇÃO	DE	CONHECIMENTOS	E	RACIOCÍNIORETIFICADORES	MONOFÁSICOS	COM	CORREÇÃO	DE	FATOR	DE
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POTÊNCIA
ROBÓTICA

ROBÓTICA	MÓVEL
SENSORES	ÓTICOS

SENSORES	ÓTICOS	DE	APLICAÇÃO	BIOMÉDICA
SIMULAÇÃO	DE	EVENTOS	DISCRETOSSIMULAÇÃO	E	ANÁLISE	DE	DESEMPENHO	DE	REDES	DE

COMPUTADORES
SINAIS	E	SISTEMAS

SISTEMAS	AUTÔNOMOS	INTELIGENTES
SISTEMAS	BIOMÉDICOS

SISTEMAS	DISTRIBUÍDOS
SISTEMAS	EM	TEMPO	REAL

SISTEMAS	FLEXÍVEIS	DE	MANUFATURA
SISTEMAS	FUZZY

SISTEMAS	MULTITAXAS	E	WAVELETS
TELEVISÃO	DIGITAL

TEORIA	DA	CODIFICAÇÃO
TEORIA	DA	ESTIMAÇÃO

TEORIA	DA	INFORMAÇÃO
TEORIA	DA	INFORMAÇÃO	E	CODIFICAÇÃO

TEORIA	DE	ERROS
TEORIA	DE	RECONSTRUÇÃO	DE	IMAGENS

TÓP.	EM	INF.	IND.	-	LASERS	E	TECNOLOGIA	DE	FONTES	DE	LUZ
TÓP.	EM	INF.	IND.	-	METAHEURÍSTICAS

TÓP	ENG	BIO	III	-	SENSORES	FOTÔNICOS	PARA	BIOENGENHARIA
TÓP	ENG.	BIO	III	-	SIST	AVANÇADOS	DE	PROCESSAMENTO	DE	IMAGEM

TÓP	ENG	BIOM:	FISIOLOGIA	E	EQUIP.	MÉDICOS
TOP.	ENG.	BIOM.	III	-	APLICAÇÕES	DE	FÍSICA	ATÔMICA	E	NUCLEARTÓP.	ESP.	APRENDIZEM	MÁQUINA	APLICADAS	À	VISÃO

COMPUTACIONAL
TOP.	ESP.	EAS:	INSTRUMENTAÇÃO	PARA	ESCOAMENTO	BIFÁSICO

TÓP.	ESP	EAS:	SIMULAÇÃO	E	MODELAGEM	DE	PROCESSOS
INDUSTRIAIS

TÓP.	ESP.	EM	GERAÇÃO	DISTRIBUÍDA	DE	ENERGIA	ELÉTRICA
TOP.	ESP.	ENG.	BIOM.	-	BIOFOTONICA	PARA	DIAGNOSTICO	EM
SAUDE TOP.	ESP.	ENG.	BIOM.	-	SISTEMAS	DE	IMAGEAMENTO	POR	ULTRASSOM
TOP.	ESP.	ENG.	BIOM.	PRODUÇÃO	DE	IMAGENS	RADIOLÕGICAS

TÓP.	ESP.	INF.	IND.	III-C-DINÂMINA	NÃO	LINEAR	E	CAOS
TÓP.	ESP.EM	INF.INSD.	III-PETRÓLEO

TÓPICOS	EM	BIONFORMÁTICA
TÓPICOS	EM	COMPUTAÇÃO	PARALELA

TÓPICOS	EM	PROCESSAMENTO	DE	IMAGENSTÓPICOS	ENG.	BIOMÉDICA	III	-	INTRODUÇÃO	TECNOL.	DIAG.
SAÚDE

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	COMUNICAÇÃO	DIGITAL

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	DISPOSITIVOS	FOTÔNICOS
TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	EB:	PESQUISA	TRANSLACIONAL	E	INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA	EM	ENGENHARIA	BIOMÉDICATÓPICOS	ESPECIAIS	EM	EB:	TECNOLOGIA	E	MEDICINA

(ABORDAGEM	TRANSDISCIPLINAR)
TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	EB:	TRANSFORMADORES	DE	INSTRUMENTAÇÃO

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	EC:	LINGUAGENS	E	COMPILADORES
TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	EC:	PARADIGMA	ORIENTADO	A	NOTIFICAÇÕESTÓPICOS	ESPECIAIS	EM	ENG.	DE	COMPUTAÇÃO:	MÉTODOS

ESTATÍSTICOS	EM	ENGENHARIA
TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	FE:	ESPECTROSCOPIA	ÓTICA

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	FE:	SENSORES	ÓPTICOS	DISTRIBUÍDOS TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	FE:	SENSORES	QUÍMICOS	E	BIOQUÍMICOS	BASEADOS	EM
REDES	DE	BRAGG

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	INFORM.	INDUSTRIAL	III-E:ONTOLOGIAS

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	TEL:	AVANÇOS	RECENTES	EM	COMUNICAÇÕES	SEM	FIOTÓPICOS	ESPECIAIS	EM	TEL:	COMUNICAÇÃO	COOPERATIVA	E
CODIFICAÇÃO	DE	REDE

TÓPICOS	ESPECIAIS	EM	TEL:	REDES	SEM	FIO
TÓPICOS	INF.	IND.	III	COMBUSTÍVEIS	FÓSSEIS	E
BIOCOMBUSTIVEIS

TÓPICOS	TELEM.-CRISTAIS	FOTÔNICOS	E	FIBRAS	MICROESTRUTURADAS
ULTRASSOM
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