
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRET. DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - FB
PROGRAMA DE POS-GRAD EM ENG AMBIENTAL-FB

EDITAL Nº 002/2018

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES

1 . APRESENTAÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental
– PPGEA, Área de Concentração Meio Ambiente, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus
Francisco Beltrão, faz saber que no período de 13 a 31 de agosto de 2018 estarão abertas as inscrições
para o processo de credenciamento, com uma vaga para docente permanente.

2. OBJETIVO DO EDITAL

Selecionar  um  docente  para  atuar  na  função  de  docente  permanente  junto  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental, na linha de pesquisa de Tecnologia
Ambiental.

3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MEIO AMBIENTE

Linha de pesquisa: Tecnologia Ambiental

A  linha  de  Tecnologia  Ambiental  aborda  assuntos  relacionados  às  tecnologias  voltadas  à  proteção  e
conservação do meio ambiente,  afetado por a vidades naturais  ou antrópicas.  Obje va aprimorar os
sistemas  de  tratamento  de  resíduos  sólidos  e  líquidos,  reduzindo,  recuperando  e  reaproveitando  os
mesmos  com  intuito  de  minimizar  a  carga  poluidora  destes  no  ambiente,  bem  como  promover  o
monitoramento ambiental de recursos hídricos, em termos sicos, químicos, biológicos e toxicológicos.
Além disso,  promove  a  aplicação de  novas  tecnologias  na  preservação,  prevenção e  tratamento dos
recursos naturais por meio de processos biotecnológicos e sicos nucleares.

4. REQUISITOS DO CANDIDATO

Serão considerados elegíveis, os candidatos que sa sfazerem os seguintes requisitos e condições para
credenciamento da Instrução Norma va 02/2018:

I – Possuir o tulo de Doutor;

II – Possuir vínculo permanente com uma ins tuição de ensino superior e/ou de pesquisa;
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III  – Ter orientação concluída de no mínimo 2 (dois) alunos de Iniciação Cien fica ou Tecnológica nos
úl mos quatro anos;

IV – Coordenar projeto de pesquisa vigente, homologado e registrado na PROPPG, no caso de docente da
UTFPR; ou ter coordenado projeto com fomento, nos úl mos quatro anos, no caso de docentes externos
à UTFPR;

V – Par cipar de grupo de pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien fico e
Tecnológico (CNPq);

VI – Apresentar produção cien fica igual ou superior à média anual de 0,7 ar gos equivalentes a A1 nos
úl mos quatro anos, contabilizando-se as publicações nos estratos A1 até B2, de acordo com os critérios
da área de Engenharias I.

5. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente no período de 13 a 31 de agosto, de 2ª a 6ª feira, no
horário  das  13h30min  às  17h30min,  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia
Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental, situada no Bloco R do Câmpus Francisco Beltrão da UTFPR; ou
enviadas via correio (SEDEX), com data de postagem até o dia 31 de agosto. O envelope com todos os
documentos deve ser endereçado à:

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental
Edital 02/2018-PPGEA
Linha Santa Bárbara s/n, caixa postal 135
Francisco Beltrão-Paraná
CEP: 85601-970

Documentação necessária para a inscrição:

a) Formulário de solicitação de credenciamento preenchido, conforme modelo no Anexo I.

b) Cópia do diploma de Doutorado comprovando formação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
credenciado pela CAPES. No caso de tulo ob do no exterior, a comprovação deverá ser realizada no
termos da legislação vigente.

c)  Currículo  impresso  no  formato  La es  do  CNPq,  em  via  documentada  e  ordenada  conforme
apresentação do La es (comprovação documentada apenas dos itens que serão avaliados e calculados
pela Comissão de Seleção de Professor Permanente do PPGEA-FB, conforme o Anexo II deste edital), do
período de 2014 a 2018.

d) Declaração de anuência para atuação como docente permanente no PPGEA, emi do e assinado pela
chefia imediata.

6. OBRIGAÇÕES DO DOCENTE PERMANENTE

O docente que for credenciado como docente permanente no PPGEA deverá, conforme estabelecido pelo
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regulamento geral dos cursos de pós-graduação da UTFPR e pelo regulamento do PPGEA:

I – Propor, executar e par cipar de projeto de pesquisa;

II – Ministrar disciplina;

III – Contribuir com produção intelectual;

IV – Orientar aluno do programa;

V – Colaborar com a administração.

Será facultado ao docente a possibilidade de ministrar sua disciplina com aulas semanais ou de forma
concentrada.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O processo de seleção será realizado por comissão designada para esta finalidade e será embasado na
Análise do Currículo com ênfase na produção cien fica, tomando por referência o Anexo II deste edital.

A classificação será de acordo com a pontuação ob da no Anexo II deste edital, atribuindo P1(peso 0,7),
P2(peso 0,1) e P3(peso 0,2) conforme documento da área de Engenharias I. Para periódicos sem Qualis
Capes na área de Engenharias I, aplica-se a aproximação do fator de impacto JCR (FI) conforme a seguir:
A1: FI ≥ 1,4; A2: 0,7 ≤ FI < 1,4; B1: FI < 0,7.

A pontuação final do candidato (S) será avaliada e calculada de acordo com a seguinte fórmula:

 

8. RESULTADO DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 

O resultado será homologado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental:
Análise  e  Tecnologia  Ambiental  e  divulgado  por  meio  do  sí o  h p://portal.u pr.edu.br/cursos
/coordenacoes/stricto-sensu/ppgea-  a par r do dia 14 de setembro de 2018.

Na divulgação do resultado do processo sele vo constará o nome de todos os classificados, em ordem
decrescente de classificação de acordo com a pontuação final.

Em caso de empate, o primeiro e segundo critério a serem u lizados serão a maior nota de P1 e a maior
idade, respec vamente.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Do resultado desta seleção caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado,
para o Colegiado do Programa, no prazo de 02 dias úteis após a divulgação do resultado. O recurso deverá
ser apresentado presencialmente na secretaria do PPGEA no mesmo horário e local das inscrições. No
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caso da apresentação de recursos, o colegiado realizará a análise e divulgará o resultado final em até
cinco dias úteis.

Ao efe var  sua  inscrição o  candidato declara  concordar  com o presente  edital  e  com as  normas do
programa.

Este  edital  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação  no  site  do  Programa de  Pós-Graduação  em
Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental, da UTFPR Câmpus Francisco Beltrão.

Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO LINGNAU, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
09/08/2018, às 16:45, 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
0373991 e o código CRC D3986D51.
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