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RESOLUÇÃO Nº 03/2020 - PPGEC 

Dispõe sobre o Credenciamento, 
Descredenciamento e Permanência de 
Professores e Pesquisadores no PPGEC. 

 
 

O COLEGIADO do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, e: 
 

CONSIDERANDO os termos do "Regulamento Interno do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil" vigente, em especial o contido no artigo 6º; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o credenciamento e 
descredenciamento dos docentes em seus diversos níveis; 

 
CONSIDERANDO as definições da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), em especial no que concerne à classificação 
em categorias dos docentes e indicadores de produção do relatório quadrienal de 
avaliação da CAPES da área de Engenharias I do ano de 2017; 

 
CONSIDERANDO o documento de Avaliação de Área da Engenharias I de 

2019, em especial a ficha de avaliação datada de 03 de agosto de 2020; 
 
RESOLVE:  

 
 

CAPÍTULO I 
DAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 1º – O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil possui as seguintes 
categorias de participantes:  
I - Professor Permanente;  
II - Professor Colaborador;  
III - Professor Visitante;  
IV - Pesquisador. 
 
§ 1º - As atribuições do Professor Permanente são:  
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a) orientar alunos do Programa; 
b) ministrar disciplinas no Programa;  
c) participar de projetos de pesquisa do Programa; e 
d) participar de grupos de pesquisa do Programa e certificados pela UTFPR.  
 
§ 2º - As atribuições do Professor Colaborador são obrigatoriamente realizar até 
três das quatro seguintes atividades: 
a) orientar alunos do Programa; 
b) ministrar disciplinas no Programa;  
c) participar de projetos de pesquisa do Programa; e 
d) participar de grupos de pesquisa do Programa e certificados pela UTFPR.  
 
§ 3º - As atribuições do Professor Visitante são:  
a) coorientar alunos do Programa; 
b) ministrar disciplinas no Programa; e 
c) participar de projetos de pesquisa do Programa.  
 
§ 4º - As atribuições do Pesquisador são:  
a) coorientar alunos do Programa; e/ou  
b) participar de Projetos de Pesquisa do Programa. 
c) participar de grupos de pesquisa do Programa e certificados pela UTFPR.  
 

CAPÍTULO II 
DA PERMANÊNCIA DO PROFESSOR NO QUADRO DE DOCENTE 

PERMANENTE DO PPGEC 
 
Art. 2º - Para permanecer credenciado no Programa, o Professor Permanente 
deve atender aos seguintes requisitos:  
 
I - ser membro ou líder de grupo de pesquisa da UTFPR registrado no CNPq e 
certificado pela instituição, relacionado com a Área de Conhecimento em que atua 
no PPGEC em que atua;  
 
II - atender anualmente ao índice médio quadrienal de produção qualificada dos 
docentes (PQD1 igual a 0,7), calculado segundo equação: 
 

PQD1 = PQD1_AB + 0,20 PQD1_A 
Em que: 
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PQD1_AB = [1,00A1 + 0,90A2 + 0,75A3 + 0,60A4 + 0,40B1 + 0,30B2 + 0,15B3 + 

0,05B4] 
 
onde A1, A2...B4 corresponde ao número de artigos publicados em cada um dos 
respectivos estratos Qualis. 
 
e 

PQD1_A = [1,00A1 + 0,90A2 + 0,75A3 + 0,60A4] 
 
onde A1, A2...B4 corresponde ao número de artigos publicados em cada um dos 
respectivos estratos Qualis. 
 
III - ser Professor Permanente de no máximo dois programas de Pós-Graduação 
stricto sensu;  
 
IV - ministrar anualmente no PPGEC pelo menos 1 (uma) disciplina salvo em caso 
de licença ou afastamento da UTFPR aprovados por órgãos competentes;  
 
V - ter a produção intelectual (artigos, livros, patentes, softwares, etc.) vinculada 
ao PPGEC em coautoria com os discentes do Programa, sempre que se tratar das 
orientações concluídas ou de outras atividades envolvendo os discentes.  
 
VI – Entregar anualmente, até o 5º dia útil de fevereiro, relatório correspondente 
às atividades realizadas no ano anterior (Anexo B); 
 
Art. 3º - A avaliação referente à permanência dos Professores que já integram o 
quadro do Programa deverá ser realizada anualmente por Comissão de Avaliação 
Docente (CAD) designada pelo Colegiado.  
 
Parágrafo único - A avaliação deverá ser concluída e encaminhada para o 
Colegiado para apreciação até 31 de maio de cada ano. 
 
Art. 4º - A Comissão de Avaliação Docente (CAD) deverá encaminhar relatório da 
avaliação ao Colegiado do Programa e informar a situação de cada professor em 
relação ao atendimento dos parâmetros de permanência no Programa e às 
recomendações de descredenciamento, com as respectivas justificativas.  
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Parágrafo Único - Compete ao Colegiado aprovar ou não as recomendações da 
Comissão. 
 
Art. 5º - O professor que não atingir os parâmetros necessários para a 
permanência será credenciado como Professor Colaborador por no máximo 2 
(dois) anos, prorrogáveis de acordo com interesse do PPG, e reavaliada a cada 2 
anos. 
 
§1º - O professor afetado poderá solicitar, mediante justificativa por escrito e 
documentada, a reavaliação de sua situação pelo Colegiado. 
 
§2º - O docente ocupante do cargo de coordenador não está sujeito aos critérios 
de descredenciamento enquanto estiver ocupando o cargo e nos dois anos 
subsequentes. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO DESLIGAMENTO DO PROFESSOR NO QUADRO DO PPGEC 

 
Art. 6º - O professor, à exceção da condição prevista no §2º do artigo 5º, que não 
atingir os parâmetros necessários à permanência no Programa estará em 
processo de descredenciamento, acarretando nas seguintes consequências ao 
longo do período de 1 (um) ano: 
 
I – O professor não poderá assumir novas orientações (novos discentes);  
II – O professor, caso deseje, poderiá não ofertar disciplinas;  
III – O professor será impedido de representar a área no Colegiado e de participar 
de novas Comissões do PPGEC;  
IV – O professor passará a ser enquadrado na categoria de Professor 
Colaborador.  
 
§1º - Ao final do primeiro ano, o professor que atingir os indicadores estipulados 
no Artigo 2º, II, poderá solicitar seu reenquadramento como Professor 
Permanente. 
 
§2º - O professor que não atingir estes indicadores no primeiro ano poderá 
solicitar, mediante justificativa, a prorrogação de sua permanência como Professor 
Colaborador por mais 1 (um) ano. 
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§3º - Ao final de um período máximo de 2 (dois) anos, caso não volte a atingir os 
requisitos mínimos para permanência no Programa, o professor deverá finalizar 
suas orientações e então será desligado em definitivo, sendo-lhe facultado ser 
credenciado como Pesquisador do Programa.  
 
§4º - Caso os requisitos sejam atendidos durante o período máximo definido no 
§3º deste Artigo, o professor poderá solicitar seu reenquadramento como 
Professor Permanente do Programa, mediante requerimento ao Colegiado.  
 
Art. 7º - No caso de descredenciamento, o interessado somente poderá solicitar 
novo credenciamento como professor do Programa em um próximo quadriênio de 
avaliação da CAPES. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR PERMANENTE 

 
Art. 8º - O processo de credenciamento de Professores Permanentes ou novos 
Colaboradores deverá ser iniciado pela indicação da necessidade de nova vaga 
pela Linha de Pesquisa ao Colegiado do Programa, acompanhada das devidas 
justificativas. 
 
Parágrafo Único – O coordenador do PPGEC, vislumbrando a necessidade, pode 
propor ao Colegiado do PPGEC a necessidade de abertura de vaga para novo 
Professor Colaborador. 
 
Art. 9º – A solicitação de vaga para novo docente será apreciada pelo Colegiado 
que deliberará sobre sua aprovação.  
 
§1º - Em caso de aprovação, o Colegiado designará Banca de Credenciamento 
Docente (BCD) constituída de, no mínimo, três professores do Programa que terá 
a incumbência de organizar o processo de seleção e avaliação dos candidatos à 
vaga. 
 
§2º - A BCD encaminhará ao coordenador do Programa minuta de Edital de 
seleção para análise, complementações e publicação.  
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Art. 10 - Para credenciamento no PPGEC como Professor Permanente o(a) 
interessado(a) deverá concordar com as atribuições previstas no Art. 1º e atender 
aos seguintes critérios: 
I - Ser doutor; 
II - Atuar em uma das áreas de conhecimento do PPGEC; 
III - Possuir o índice de produção qualificada dos docentes (PQD1), calculado nos 
termos do artigo 2º, inciso II, maior ou igual a 0,7, nos quatro últimos anos. 
 
Art. 11 - Após a conclusão de todas as etapas do processo seletivo, a BCD 
deverá encaminhar ao Colegiado do Programa relatório com a classificação final 
dos candidatos, cabendo ao Colegiado sua análise e homologação do resultado 
final do processo de seleção. 
 

 
CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR VISITANTE E 
PESQUISADOR 

 
Art. 12 - Os interessados, da instituição ou da comunidade científica, em participar 
do PPGEC como Professores Visitantes ou Pesquisadores devem solicitar 
formalmente ao Colegiado do Programa seu ingresso no PPGEC por meio de 
formulário (Anexo A) a ser entregue na secretaria do curso.  
 
Parágrafo Único - Para credenciamento como Professor Visitante ou Pesquisador, 
o(a) interessado(a) deverá atender aos seguintes requisitos:  
I - Ser doutor no caso de professor Visitante e ser mestre ou doutor no caso de 
Pesquisador;  
II - Atuar em uma das áreas de conhecimento do PPGEC;  
III - Vincular-se a um grupo de pesquisa da UTFPR registrado no CNPq e 
certificado pela instituição, relacionado com a área pleiteada no PPGEC. 
 
Art. 13 - O professor credenciado como Pesquisador deve apresentar pelo menos 
1 (uma) publicação em periódico qualificado na área de Engenharias I pela 
CAPES em período de 2 anos, em coautoria com docentes e/ou discentes do 
PPGEC.  
 
Parágrafo Único – O Pesquisador que não atender aos requisitos do caput perderá 
o vínculo com o Programa. 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 14 - Os casos omissos à presente Resolução serão resolvidos pelo Colegiado 
do Programa, de acordo com suas atribuições regimentais. 
 
Art. 15 - Esta Resolução revoga a Resolução PPGEC no 001/2014 e quaisquer 
outras disposições em contrário. 
 
Art. 16 - A Presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Curitiba, 11 de dezembro de 2020. 
 
 
 
Profa. Dra. Karina Querne de Carvalho Passig 
Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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ANEXO A – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO NO PPGEC 

 
 

Eu, ___________________________________, portador do RG: _______, 

e CPF: _______________, nacionalidade ___________, estado civil __________, 

professor/funcionário da ____________________________________________, 

departamento/setor _____________________________________, com endereço 

residencial sito a Rua/Av.: __________________________________________, 

número: _________, cidade _____________, estado ___________, e endereço 

comercial sito a Rua/Av.: ______________________________________, número: 

_______, cidade _______________, estado _______, declaro ter lido, 

compreendido e aceito todos os termos da Resolução 04/09 do PPGEC e solicito 

meu credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil na 

condição de: 

 (     )  Professor Visitante    (     )  Pesquisador 

 

 Pretendo nesta condição acima assinalada exercer inicialmente a(s) 

seguinte(s) atividade(s): ______________________________________________ 

_________________________________________________________________.  

 

Declaro ainda ser de minha responsabilidade a entrega da presente solicitação na 

secretaria do PPGEC devidamente instruída com as cópias dos seguintes 

documentos: Currículo Lattes, Diploma de Doutor, RG, CPF e Cadastro em Grupo 

de Pesquisa do CNPq. 

 

    Curitiba, ___ de ______________ de _______. 

 

    ________________________________ 
                  (Assinatura)  
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ANEXO B – MODELO DE RELATÓRIO  

 
 

RELATÓRIO ANUAL AVALIAÇÃO DOCENTE – PPGEC 
 
 

Orientação geral: Preencher o relatório somente com dados relativos ao ano 
abaixo indicado, que corresponde ao ano político (janeiro-dezembro) anterior ao 
de avaliação (ano de referência). 

 
 
Ano de referência:  _______ 
 
Nome:  _________________________________ 
 
Categoria:  (   ) Permanente    (   ) Colaborador      
 
No total, a quantos programas de pós-graduação stricto sensu esteve vinculado ao 
longo do ano de referência:   (    ) 1    (    ) 2    (    ) 3   (     ) 4 
 
Sua carga horária semanal dedicada ao PPGEC: _____ h/semana 
 
De acordo com sua produção no ano de referência, você se considera com um 
perfil mais intensivo na área de (escolha até duas principais): 
(    ) produção científica 
(    ) produção extensionista 
(    ) ensino de pós-graduação 
(    ) gestão administrativa 
 
ORIENTAÇÕES 
 
Insira entre os parênteses a quantidade de alunos orientações/tutoria concluídas 
no ano de referência, exclusivamente junto ao PPGEC: 
(    ) mestrado 
(    ) doutorado 
(    ) estágio pós-doutoral 
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Insira entre os parênteses a quantidade de alunos orientações/tutoria em 
andamento ao final ano de referência, exclusivamente junto ao PPGEC: 
(    ) mestrado 
(    ) doutorado 
(    ) estágio pós-doutoral 
 
DISCIPLINAS 
 
Quantidade de disciplinas que ministrou no PPGEC no ano de referência: 
(    ) 0    (     ) 1    (     ) 2    (     ) 3      (     ) 4 
 
Quanto às disciplinas que ministrou no período: 
- As ementas refletem suas pesquisas?    (     ) Sim      (     ) Não 
- As ementas refletem os avanços científicos mais recentes?  (     ) Sim  (     ) Não 
- A bibliografia recomendada está atualizada?  (     ) Sim  (     ) Não 
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 
Preencha o quadro abaixo com a quantidade de publicações realizadas no ano de 
referência, considerando apenas publicações aderentes aos objetivos do PPGEC, 
suas linhas pesquisa ou áreas de concentração: 
 
 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 outros 
artigo em periódico com 
coautoria de aluno do PPGEC 
ou egresso (até 5 anos) 

         

artigo em periódico sem 
coautoria de aluno do PPGEC 
ou egresso (até 5 anos) 

         

 
 Quantidade 
artigo completo em eventos (exceto locais) com coautoria de 
aluno do PPGEC ou egresso (até 5 anos) 

 

artigo completo em eventos (exceto locais) sem coautoria de 
aluno do PPGEC ou egresso (até 5 anos) 

 

 
Número de livros publicados no ano de referência: 
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(    ) 1    (    ) 2    (    ) 3   (     ) 4 
 
Número de capítulos de livros publicados no ano de referência: 
(    ) 1    (    ) 2    (    ) 3   (     ) 4 
 
 
CÁLCULO DE INDICADORES DE PRODUÇÃO 
 
Calcule seu indicador PQD1_AB, segundo a fórmula: 
 
PQD1_AB = [1,00A1 + 0,90A2 + 0,75A3 + 0,60A4 + 0,40B1 + 0,30B2 + 0,15B3 + 

0,05B4] 
 
onde A1, A2...B4 corresponde ao número de artigos publicados em cada um dos 
respectivos estratos Qualis. 
Resultado PQD1_AB: ___________ 
 
Calcule seu indicador PQD1_A, segundo a fórmula: 
 

PQD1_A = [1,00A1 + 0,90A2 + 0,75A3 + 0,60A4] 
 
onde A1, A2...B4 corresponde ao número de artigos publicados em cada um dos 
respectivos estratos Qualis. 
 
Resultado PQD1_A: ___________ 
 
Calcule seu indicador PQD1, segundo a fórmula: 
 

PQD1 = PQD1_AB + 0,20 PQD1_A 
Resultado PQD1: ___________ 
 
 
Dentre seus artigos científicos destaque os dois que você considera mais 
relevantes, considerando como critério de referência o Qualis-Capes.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Quantidade de teses de titulados e egressos até cinco anos que resultaram em 
publicações no período em periódicos qualificados nos estratos A do Qualis-
Capes: _____ 
 
Quantidade de teses de titulados e egressos até cinco anos que resultaram em 
publicações no período em periódicos qualificados nos estratos B do Qualis-
Capes: _____ 
 
Quantidade de dissertações de titulados e egressos até cinco anos que resultaram 
em publicações no período em periódicos qualificados nos estratos A do Qualis-
Capes: _____ 
 
Quantidade de dissertações de titulados e egressos até cinco anos que resultaram 
em publicações no período em periódicos qualificados nos estratos B do Qualis-
Capes: _____ 
 
INSERÇÃO SOCIAL 
 
Descreva atividades extensionistas que possuam relação com o PPGEC: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Considerando a integração e cooperação com outros programas e centros de 
pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, 
descreva abaixo parcerias nacionais criadas ou desenvolvidas ao longo do ano de 
referência, sejam formais ou informais, descrevendo-as sucintamente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descreva sua participação em ações que favoreçam a inserção e o impacto 
regional e/ou nacional, incluindo participação em sociedades; conselhos regionais 
e nacionais formuladores de políticas públicas; programas cooperativos com 
instituições públicas e privadas e indústrias, além de programas de extensão 
comunitária: 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Considerando os aspectos de inserção local, regional e nacional, você atuou no 
período em: 
(    ) Nucleação ou apoio a novos negócios, polos tecnológicos, cadeias produtivas 
e comunidades locais; 
(     ) Organização de eventos para divulgação de novas tecnologias; 
(   ) Coordenação ou participação de redes de pesquisa com financiamento de 
agências de fomento e de outros setores da sociedade 
Caso afirmativo a algum dos itens, descreva a iniciativa: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descreva os impactos (reais ou potenciais) econômico, social e cultural de 
produtos, serviços ou atividades da pós-graduação que participou. Impacto 
econômico: conhecimento gerador de riqueza. Impacto social/cultural: podem 
gerar renda, mas abrangem primordialmente outras dimensões (políticas, 
organizacionais, ambientais, culturais, simbólicas, sanitárias, educacionais). São 
considerados os elementos definidores do impacto preconizados pelo GT-Impacto 
e Relevância Econômica e Social, a saber: vínculo com o PDI, acompanhamento 
por autoavaliação, tipo de impacto (econômico/social), causalidade 
(direto/indireto), abrangência dos impactos (local, regional, nacional e 
internacional), setor beneficiado, mecanismos de transferência, o tempo 
necessário para que os impactos surjam, bem como o tempo estimado de sua 
duração. Considera-se também a relevância do produto para área e sua aderência 
a projetos, linhas e a missão do programa. Iniciativas com impacto real serão mais 
valoradas que aquelas reportadas como impacto potencial. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
Descreva abaixo parcerias internacionais criadas ou desenvolvidas ao longo do 
ano de referência, sejam formais ou informais, descrevendo-as sucintamente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Descreva eventuais participações em projetos de investigação científica, com 
financiamento multilateral ou estrangeiro, em conjunto com grupos (acadêmicos 
ou não) de instituições do exterior. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descreva eventuais participações em editais de cooperação internacional e/ou 
promovidos por entes multilaterais de fomento. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
FINANCIAMENTO 
 
Descreva abaixo o montante de recursos financeiros obtidos ou aplicados ao 
longo do ano de referência, descrevendo sucintamente a origem dos recursos 
(número do Edital, nome do projeto de pesquisa, número de identificação junto ao 
órgão de fomento, etc.): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 
 
Descreva sua atuação como revisor de periódico ou membro de corpo editorial no 
ano de referência: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descreva sua atuação como parecerista ou consultor ad hoc no ano de referência: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
No período, você atuou como: 
 
- Editor ou participante de corpos editoriais de periódicos científicos indexados nos 
percentis superiores de sua área (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? _____________ 
- Avaliador de agências de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação no 
exterior (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? _____________ 
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- Palestrante convidado em eventos científicos internacionais organizados por 
comitês organizador e científico claramente internacionais e considerados de 
excelência pelos pares na área do evento (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
_____________ 
- Membro de bancas de teses e concursos acadêmicos no exterior (    ) Não  (     ) 
Sim. Qual(is)? _____________ 
- Distinções, premiações e outros indicadores acadêmicos de notoriedade nacional 
ou internacional vinculadas ao programa (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Atuação do Docente como editor ou membro de corpo editorial de periódicos 
científicos de expressão brasileiros ou estrangeiros (especificar se editor-chefe, 
editor associado, membro do Comitê Editorial) (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Assessoria ad hoc em revistas científicas nacionais e internacionais (   ) Não  (     
) Sim. Qual(is)? 
- Organização de eventos científicos de caráter internacional ou de grandes 
eventos nacionais representativos da área, na condição de presidente, vice-
presidente, coordenador de comissão científica ou equivalentes (    ) Não  (     ) 
Sim. Qual(is)? 
- Participação do Docente Permanente em eventos nacionais/internacionais de 
relevo como palestrante convidado (plenária/keynote) (    ) Não  (     ) Sim. 
Qual(is)? 
- Participação em comitês e diretorias de associações, conselhos e sociedades 
nacionais e internacionais de relevância para a área (como presidente, vice-
presidente, membro de diretoria, delegado, conselheiro entre outros – não valendo 
a categoria de associado, afiliado ou membro) (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Participação como membro externo de conselhos superiores de instituições de 
pesquisa, agências de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e 
congêneres no Brasil (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Atuação direta em agências e órgãos de fomento, entes governamentais do setor 
de atividade do PPG (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Participação como membro de comitês assessores de agências de fomento à 
pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
- Realização de consultoria/assessoria em agências de fomento e instituições 
nacionais e internacionais (    ) Não  (     ) Sim. Qual(is)? 
 
PRODUÇÃO TÉCNICA OU TECNOLÓGICA 
 
Liste quais produtos técnico-tecnológicos (PTT) dos indicados abaixo você 
realizou no período: 
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1 Produto bibliográfico 
2 Ativos de Propriedade Intelectual 
3 Tecnologia social 
4 Curso de formação profissional 
5 Produto de editoração 
6 Software/Aplicativo (Programa de computador) 
7 Evento organizado 
8 Norma ou Marco regulatório 
9 Relatório técnico conclusivo 
10 Manual/Protocolo 
11 Base de dados técnico-científica 
12 Carta, mapa ou similar 
13 Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteável 
 
Dentre seus produtos técnico-tecnológicos (PTT) destaque o que você considera 
os dois mais relevantes.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
PREMIAÇÕES 
 
Cite eventuais premiações por organismos técnicos ou de classe ou similares 
recebidas no ano de referência: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
GRADUAÇÃO 
 
Descreva eventual interação entre suas atividades no PPGEC e alunos de 
graduação. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Número de orientações de Iniciações Científicas (IC) no período: ______ 
 
Número de orientações de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação 
no período: ______ 
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Número de disciplinas que ministrou na graduação no período: _______ 
 
Carga horária total de disciplinas que ministrou na graduação: _______ 
 
INFRAESTRUTURA 
 
Você administra algum laboratório? Qual(is)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Caso afirmativo, descreva a infraestrutura do(s) laboratório(s) (equipamentos, 
softwares, biblioteca, recursos humanos), correlacionando-a aos objetivos do 
PPGEC. Caso já tenha reportado a infraestrutura em relatório anterior, descreva 
as melhorias/atualizações realizadas no período. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
BANCAS EXAMINADORAS 
 
Quantidade de bancas de defesa (final) realizadas no período:   _____ bancas 
 
Quantidade de membros externos ao PPGEC presentes em bancas de defesa 
realizadas no período (desconsiderar a repetição de membros externos): ____ 
membros externos 
 
Quantidade de membros externos ao PPGEC presentes em bancas de defesa 
realizadas no período que são bolsistas em Produtividade em Pesquisa (PQ) ou 
em Desenvolvimento Tecnológico (DT): ____ membros externos 
 
EGRESSOS 
 
Cite premiações e outros reconhecimentos do corpo discente e egressos até cinco 
anos, recebidas no período, referentes às dissertações e teses por eles 
defendidas: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Descreva a atuação dos egressos do PPGEC orientados por você no mercado de 
trabalho (tipo de vínculo, tipo de instituição, expectativa de atuação, trabalha na 
mesma área de atuação dos estudos realizados no PPGEC): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 


