
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Câmpus Ponta Grossa 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 

EDITAL 15.2018 – DIRPPG 
 

Processo Seletivo para credenciamento de Docente Colaborador no Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia – PPGECT Doutorado, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Ponta Grossa. 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), em atendimento a 

determinação do Colegiado Pleno e no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública 

a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento Docente Colaborador, que será regido pelas 

seguintes normas.  

 

1. APRESENTAÇÃO: 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia -PPGECT- 

DOUTORADO, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Ponta 

Grossa, torna público que, no período de 16/05/2018 a 11/06/2018, estarão abertas as inscrições 

para o Credenciamento de Docentes Colaboradores.  

 

2. OBJETIVO DO EDITAL:  
Credenciamento de Docentes Colaboradores para atuar no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciência e Tecnologia- PPGECT- DOUTORADO. 

 

3. VAGAS: 
Serão ofertadas até 02 (duas) vagas para candidatos que satisfaçam as exigências presentes neste 

Edital. 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
Serão considerados elegíveis, para credenciamento, os candidatos que satisfizerem os seguintes 

requisitos e condições: 

 

a) Pertencer ao quadro de docente efetivo da UTFPR, campus de Ponta Grossa, com regime de 

trabalho de 40h e dedicação exclusiva; 

b) Possuir título de Doutor, obtido junto a Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

credenciado pela CAPES; 

c) Estar cadastrado no Sistema de Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, em grupo 

certificado pela UTFPR; 

d) Possuir ao menos um projeto homologado e vigente no Edital PROPPG – homologação de 

projetos de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e inovação (PDTI); 

e) Ter submetido projeto de pesquisa a órgão de fomento externo à UTFPR nos últimos 3 anos; 

f) Possuir experiência relacionada a área de Ensino por intermédio da execução de projetos de 

pesquisa e/ou extensão e/ou ensino e/ou divulgação científica; 

g) Possuir produção científica comprovada por meio de publicação de artigos em periódicos, 

livros e capítulos de livros nos últimos 3 anos; 

h) Possuir disponibilidade para dar suporte logístico a Coordenação do PPGECT mediante 

participação em bancas ou comissões determinadas por esta, entre outros; 

i) Apresentar um Projeto de Pesquisa descrevendo ações quanto à efetiva consolidação, 

expansão e internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia, apresentando futuras parcerias com pesquisadores do exterior através de um 



plano de atividades a ser desenvolvido no PPGECT para promover e estimular essas ações 

no contexto deste programa; 

j) Apresentar, como requisito mínimo, proposta de disciplina a ser ofertada pela instituição 

internacional no PPGECT, dentro do prazo de 12 meses do início da interação como 

colaborador, como carta assinada e reconhecida da instituição e professor parceiro 

internacional. 

 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS E LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 
Os pedidos de credenciamento devem ser feitos via preenchimento de Requerimento Padrão 

disponível no endereço eletrônico: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgect/documentos/formularios-do-doutorado  e a carta de apresentação, que deverão ser 

entregues  na secretaria da DIRPPG, Bloco E, segundo andar, UTFPR – Câmpus Ponta Grossa, 

juntamente com os documentos comprobatórios, até às 17 horas do dia 11 de junho de 2018.  

O Candidato entregará uma Carta de Apresentação (até três páginas) e Proposta de Projeto de 

Internacionalização direcionados a coordenação do PPGECT – Doutorado. Além disso o 

Candidato deverá possuir Currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq até o 

dia 06 de junho de 2018.  

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
A classificação se dará: 

6.1. Carta de Apresentação tendo peso 0,2 com os seguintes itens, variando de 0 a 10 pontos 

cada: 

a) Justificativa de relevância de interação com o PPGECT; 

b) Justificativa de proposição de aderência a uma ou mais linhas de pesquisa do PPGECT; 

c) Apresentação de propostas para a pesquisa, ensino e extensão voltados ao PPGECT; 

6.2. Proposta de Projeto de Internacionalização tendo peso 0,6, com os seguintes itens variando 

de 0 a 10 pontos cada: 

a) Pertinência da proposta para a expansão e internacionalização do PPGECT; 

b) Instituição Internacional com acordo de interação vigente com a UTFPR; 

c) Alcance e criatividade das ações propostas para a interação com do PPGECT com a 

instituição internacional; 

 

6.3. Currículo, tendo peso 0,2 dos últimos 3 anos, a pontuação será a soma de Qualis e SNIP 

(área Educação), seguindo as tabelas abaixo: 

 

Qualificação  
Área de Ensino 
e/ou Educação 

Artigo publicado em revista A1 100 pontos 

Artigo publicado em revista A2 85 pontos 

Artigo publicado em revista B1 70 pontos 

Artigo publicado em revista B2 55 pontos 

Artigo publicado em revista B3 40 pontos 

Livro Publicado na área de Ensino e/ou Educação 
20 (limite de 2) 

pontos 

Livro Organizado Publicado na área de Ensino e/ou 

Educação 

15 (limite de 2) 

pontos 

Capítulo de livros Publicado na área de Ensino e/ou 

Educação 

10 (limite de 3) 

pontos 
 

 

 

Faixa de SNIP Pontuação SNIP 
SNIP > 1,001 80 pontos 

0,501 < SNIP < 1,000 60 pontos 

0,001 < SNIP < 0,500 40 pontos 

Caso não houver SNIP 0 
 

6.4. A nota total se dará em função da soma dos pesos obtidos nos itens 6.1, 6,2 e 6,3. 



 

7. RESULTADO  
 
O resultado preliminar estará disponível no mural da Secretaria da DIRPPG, do PPGECT do 

Câmpus Ponta Grossa da UTFPR e no endereço eletrônico: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgect/editais, clicando em “Resultado 

Seleção Professor Colaborador – PPGECT Doutorado 2018”, a partir do dia 25 de junho de 2018, 

após às 17h.  

Os recursos para o resultado preliminar da seleção, serão aceitos até as 17 horas do dia 26 de 

junho de 2018 e deverão ser protocolados diretamente na secretaria da DIRPPG.  

Após análise dos recursos será publicada a lista com o resultado final no dia 27 de junho de 2018, 

após às 17 h no mural da Secretaria da DIRPPG, do PPGECT do Câmpus Ponta Grossa da 

UTFPR e no endereço eletrônico: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgect/editais. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e aceitar as normas que regulamentam a 

atividade de pós-graduação stricto sensu no país, bem como as regulamentações internas da 

UTFPR, http://portal.utfpr.edu.br/documentos/reitoria/documentos-institucionais, e regulamentos do 

PPGECT, http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgect/documentos. 

8.2. Em caso de empate o candidato de maior idade será o vencedor; 

8.3. Os casos omissos no presente edital, serão decididos pela Coordenação do PPGECT e pela 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Ponta Grossa. 

 

 

Ponta Grossa, 15 de maio de 2018. 

 
 

 


