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EDITAL PPGEM 12/2018 

Credenciamento e Recredenciamento de Professores 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais 

(PPGEM), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Câmpus Curitiba, 

torna público que no período de 24 de outubro até 19 de novembro de 2018 estará aberta 

a inscrição para o credenciamento de novos docentes no curso de mestrado e doutorado do 

PPGEM e para o recredenciamento dos docentes permanentes e colaboradores já atuantes 

no curso de mestrado e doutorado do PPGEM. Os candidatos devem atender aos requisitos 

especificados neste edital e à Resolução Específica 03/2018 – Credenciamento e 

Recredenciamento de Docentes. 

 

1. OBJETIVO DO EDITAL 

Elaborar uma lista classificatória de candidatos ao credenciamento como docente 

permanente nos cursos de mestrado e doutorado do PPGEM e uma lista dos docentes 

recredenciados nos cursos de mestrado e doutorado do PPGEM. A lista, contendo a 

classificação dos candidatos, será utilizada para definir os docentes permanentes e 

colaboradores no ano de 2019. O credenciamento de novos professores tem validade de 

dois (2) anos, conforme Resolução Específica 03/2018. O recredenciamento tem validade de 

um (1) ano. As listas serão divulgadas no sítio do PPGEM 

(http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br).  

 

2. VAGAS 

2.1. Credenciamento de novos docentes 

Será ofertada uma (1) vaga para o credenciamento de docentes, independente da área 

pretendida no Programa.  

 

2.2. Recredenciamento de docentes 

Os critérios para recredenciamento estão expostos na Resolução Específica 03/2018. 

http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Serão considerados elegíveis para credenciamento os candidatos que satisfaçam os 

seguintes requisitos e condições:  

a) ter produção científica relevante no período 2015 a 2018 na área de Engenharias 

III;  

b) atender a Resolução Específica 03/2018 – Credenciamento e Recredenciamento 

de Docentes; 

c) entregar a documentação especificada neste edital na secretaria do PPGEM até o 

dia 19 de novembro de 2018; 

d) não atuar, no ato da inscrição, como docente credenciado permanente em mais de 

dois (2) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

3.2. Serão considerados elegíveis para recredenciamento os docentes permanentes e 

colaboradores que satisfaçam os seguintes requisitos e condições:  

a) estarem cadastrados como docentes permanentes ou colaboradores do PPGEM 

no ano de 2018 na base Sucupira da CAPES; 

b) atender a Resolução Específica 03/2018 – Credenciamento e Recredenciamento 

de Docentes; 

c) entregar a documentação especificada neste edital na coordenação do PPGEM até 

o dia 19 de novembro de 2018; 

d) não atuar, no ato da inscrição, como docente credenciado permanente em mais de 

dois (2) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu além do PPGEM. Caso o 

docente esteja credenciado em outro(s) Programa(s), será necessário informar isso 

oficialmente à coordenação do PPGEM, indicando a carga horária dedicada a cada 

Programa. 
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4. PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO  

A Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do PPGEM, designada pela 

Portaria do Diretor-Geral no 122 de 02 de abril de 2018 e considerando a Resolução 

Específica 03/2018 – Credenciamento e recredenciamento de docentes determina os 

seguintes procedimentos para o credenciamento e recredenciamento de docentes nos 

cursos de mestrado e doutorado do PPGEM: 

 

4.1 Credenciamento de novos docentes: 

a) Atender critério mínimo de Produção Qualificada Docente (PQD) no período de 

2015 a 2018, conforme especificado na Resolução Específica 03/2018 (PQD maior 

ou igual a 0,95). 

b) Apresentar um Plano de Trabalho/Pesquisa vinculado às linhas de pesquisa e 

projetos da área de interesse.  

I) O plano deverá contemplar a infraestrutura necessária e disponível, bem 

como a contribuição e colaboração do docente no desenvolvimento de 

pesquisa e docência no âmbito do PPGEM;  

II) O Plano de Trabalho/Pesquisa deverá vir aprovado pela área. Propostas 

não aprovadas desclassificam o candidato.  

III) O Plano de Trabalho/Pesquisa será avaliado conforme relevância deste 

para o PPGEM e a coerência das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão propostas pelo candidato. 

IV) Após seleção, o Plano de Trabalho/Pesquisa deverá ser homologado 

pelo colegiado do programa para a efetivação do cadastro do docente 

no PPGEM. 

c) Apresentar cópia do diploma de Doutorado comprovando formação em área de 

concentração específica em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

credenciado pela CAPES. No caso de título obtido no exterior, a comprovação 

deverá ser realizada nos termos da legislação vigente. 
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d) Apresentar Curriculum Vitae (CV) atualizado do candidato, no formato 

Lattes/CNPq. No CV Lattes, o candidato deverá demonstrar experiência em 

docência e pesquisa. 

e) Apresentar planilha impressa com a produção no período de 2015 a 2018 no 

formato do Apêndice I em conformidade com as informações apresentadas no CV 

Lattes do candidato e na Resolução Específica 03/2018. 

f) Apresentar a comprovação do último Qualis em Engenharias III e/ou último JCR 

disponível dos artigos em periódicos publicados. Artigos em periódicos sem Qualis 

em Engenharias III e/ou sem JCR, ou SJR não serão computados. 

g) Protocolar a inscrição referente a este edital na coordenação do PPGEM no 

período de 24 de outubro até 19 de novembro de 2018. 

 

Os candidatos a docentes do PPGEM inscritos neste edital serão classificados com 

base no PQD desde que o Plano de Trabalho tenha sido aprovado.  

 

4.2 Recredenciamento de docentes cadastrados na Sucupira em 2018: 

a) Preencher planilha eletrônica, a ser disponibilizada pelo Programa, com a produção 

no período de 2018 no formato do Apêndice I em conformidade com as informações 

apresentadas no CV Lattes do docente e na Resolução Específica 03/2018.  

b) Apresentar detalhamento de cada produção, comprovando a respectiva 

classificação em correspondência com os itens da planilha (Qualis, trabalho em 

congresso nacional ou internacional, trabalho com coautor do PPGEM, tipo de 

titulação de discente, etc.);  

I) a produção de 2018 deve ser classificada obrigatoriamente com o último 

Qualis disponível. Se o periódico não estiver listado neste Qualis deverá ser 

utilizado o último JCR e/ou o último SJR disponível dos artigos em periódicos.  

II) Artigos em periódicos sem Qualis, sem SJR e/ou sem JCR não serão 

computados. 
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III) A produção com coautores do PPGEM somente será dividida se os 

coautores forem docentes permanentes ou colaboradores credenciados no ano 

da produção. 

c) Realizar a inscrição referente a este edital no período de 24 de outubro até 19 de 

novembro de 2018. 

Os critérios de produção (IMPD, ORI e PQD) a serem atingidos para o 

recredenciamento estão expostos na Resolução Específica 03/2018.  

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. Forma e local de divulgação para o credenciamento 

O resultado do processo de credenciamento será publicado na forma de uma lista 

de candidatos em ordem decrescente de pontuação, a qual será utilizada para 

definição da ordem de chamada dos candidatos para vinculação ao PPGEM. A 

divulgação do resultado será realizada até às 17h00 do dia 07 de dezembro de 2018, 

por meio do sítio do PPGEM (http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br). 

 

5.2. Forma e local de divulgação para o recredenciamento 

O resultado do processo de recredenciamento será publicado na forma de lista em 

ordem alfabética de candidatos recredenciados e descredenciados e de docentes 

que terão sua situação avaliada pelo colegiado, até às 17h00 do dia 07 de dezembro 

de 2018, por meio do sítio do PPGEM (http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br). Os 

casos a serem avaliados pelo colegiado serão analisados no dia 14 de dezembro de 

2018, sendo o resultado final divulgado às 17h00 neste mesmo dia. 

 

5.3 Recursos 

a) Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de 

credenciamento e recredenciamento serão aceitos até às 17h00 do dia 12 de 

dezembro de 2018, e deverão ser protocolados diretamente na Secretaria do 

PPGEM.  

http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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b) Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo de credenciamento 

e recredenciamento será publicado até às 17h00 do dia 14 de dezembro de 2018, 

por meio do sítio do PPGEM (http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br). 

 

6. VALIDADE DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

O prazo de validade e início do credenciamento estão definidos na Resolução Específica 

03/2018, sendo que, após a inclusão no quadro do PPGEM, o docente estará sujeito aos 

critérios estabelecidos no Regulamento e Resoluções Específicas do PPGEM.  

O recredenciamento terá validade para o ano de 2019, sendo que, após a reinclusão no 

quadro do PPGEM, o docente estará sujeito aos critérios estabelecidos no Regulamento e 

Resoluções Específicas do PPGEM.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os documentos dos candidatos que não forem credenciados ou recredenciados estarão 

disponíveis para devolução na coordenação do PPGEM, por um período de trinta (30) dias 

contados a partir da data de divulgação do resultado final. Os documentos que não forem 

retirados neste período serão inutilizados. 

O não cumprimento das normas definidas neste edital, ou em comunicados do PPGEM, 

acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo de credenciamento e 

recredenciamento, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Colegiado do PPGEM.  

O presente edital será publicado em 24 de outubro de 2018, no sítio do PPGEM 

(http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br). 

 

Curitiba, 23 de outubro de 2018 

 

Coordenação do PPGEM  

http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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APÊNDICE I - Planilha de Pontuação 

       

 Procedimentos 

       

 Para o recredenciamento 

 1) Listar toda a produção de 2018. 

 

2) Classificar a produção com base no último Qualis ou equivalente - Ver Resolução 
Específica  03/2018. 

 

3) Se a produção for com coautor credenciado como docentes no PPGEM a mesma 
deve ser dividida pelo número de docentes coautores do Programa. 

 

4) Se a produção for com discente cadastrado no Programa a mesma deve ser 
repetida na linha c/discente. 

 

5) Listar toda a formação (orientações concluídas como docente principal de 
mestrado e doutorado). 

 

6) Preencher a planilha - Dados de atuação-Produção, na coluna correspondente ao 
ano de 2018 

 
7) Preencher o documento de Detalhamento da Produção e enviar, via email, para 
ppgem-ct@utfpr.edu.br  

       

       

 Para o credenciamento 

 1) Listar toda a produção 

 

2) Classificar a produção com base no último Qualis ou equivalente - Ver Resolução 
Específica 03/2018. 

 3) Preencher a planilha - Dados de atuação-Produção 
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    DOCENTE 2015 2016 2017 2018 

PT PIL Patente Internacional Licenciada         

PD PIL c/ Discente Patente Internacional Licenciada c/ Discente         

PT PNL Patente Nacional Licenciada         

PD PNL c/ Discente Patente Nacional Licenciada c/ Discente         

PT PIC Patente Internacional Concedida         

PD PIC c/ Discente Patente Internacional Concedida c/ Discente         

PT PNC Patente Nacional Concedida         

PD 
PNC c/ 
Discente Patente Nacional Concedida c/ Discente         

PT PID Patente Internacional Depositada         

PD PID c/ Discente Patente Internacional Depositada c/ Discente         

PT PND Patente Nacional Depositada         

PD 
PND c/ 
Discente 

Patente Nacional Depositada c/ Discente 
        

PT SNR Software Registrado         

PD SNR c/ Discente Software Registrado c/ Discente         

PT I Trabalho Completo Anais Internacional         

PD I c/ Discente Trabalho Completo Anais Internacional c/ Discente         

PT N Trabalho Completo em Anais nacional         

PD N c/ Discente Trabalho Completo em Anais nacional c/ Discente         

PT REI Resumo Estendido Internacional         

PD REI c/ Discente Resumo Estendido Internacional c/ Discente         

PQ A1 Total de Publicação Classificada como A1 no QUALIS         

PD A1 c/ Discente Total de Publicação Classificada como A1 no QUALIS          

PQ A2 Total de Publicação Classificada como A2 no QUALIS         

PD A2 c/ Discente Total de Publicação Classificada como A2 no QUALIS          

PQ B1 Total de Publicação classificada como B1 no QUALIS         

PD B1 c/ Discente Total de Publicação classificada como B1 no QUALIS         

PQ B2 Total de Publicação classificada como B2 no QUALIS         

PD B2 c/ Discente Total de Publicação classificada como B2 no QUALIS          

PQ B3 Total de Publicação classificada como B3 no QUALIS         

PD B3 c/ Discente Total de Publicação classificada como B3 no QUALIS          

PQ B4 Total de Publicação classificada como B4 no QUALIS         

PD B4 c/ Discente Total de Publicação classificada como B4 no QUALIS          

PQ B5 Total de Publicação classificada como B5 no QUALIS         

PD B5 c/ Discente Total de Publicação classificada como B5 no QUALIS          

PT CLI Total de Capítulo de livro de circulação internacional         

PD CLI c/ Discente Total de Capítulo de livro de circulação internacional          

PT CLN Total de Capítulo de livro de circulação nacional         

PD CLN c/ Discente Total de Capítulo de livro de circulação nacional          

PT LID Livro         

NT Msc Mestres Titulados          

NT Dr Doutores Titulados         
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