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EDITAL PPGEM-CT 13/2019 

Recredenciamento de Professores 

 

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

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

torna público que no período de 08 até 30 de novembro de 2019 estará aberta a inscrição 

para o recredenciamento dos docentes permanentes e colaboradores já atuantes no curso 

de mestrado e doutorado do PPGEM-CT. Os candidatos devem atender aos requisitos 

especificados neste edital. 

 

1. OBJETIVO DO EDITAL 

Elaborar uma lista dos docentes recredenciados nos cursos de mestrado e doutorado do 

PPGEM-CT. A lista, contendo a classificação dos candidatos, será utilizada para definir os 

docentes permanentes e colaboradores no ano de 2020. O recredenciamento tem validade 

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

(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct).  

 

2. VAGAS 

Todos os docentes permanentes e colaboradores em 2019 poderão solicitar o 

recredenciamento para o ano de 2020. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

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-CT 

no ano de 2019 na base Sucupira da CAPES; 

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct
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b) enviar a documentação especificada neste edital na coordenação do PPGEM-CT até 

o dia 30 de novembro de 2019 (no e-mail ppgem-ct@utfpr.edu.br); 

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

dois (2) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu além do PPGEM-CT; 

d) docentes credenciados em outro(s) Programa(s) deverão informar à coordenação do 

PPGEM-CT, indicando a carga horária dedicada a cada Programa.  

 

4. PROCEDIMENTOS PARA RECREDENCIAMENTO  

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

Portaria do Diretor-Geral no 228 de 11 de abril de 2019 determina os seguintes 

procedimentos para o recredenciamento de docentes nos cursos de mestrado e doutorado 

do PPGEM-CT: 

a) apresentar a planilha do Apêndice II com a publicação de periódicos no período de 

2017 a 2019 com discente de mestrado, doutorado ou egresso do PPGEM-CT, que 

deve estar em conformidade com as informações apresentadas no CV-Lattes do 

docente;  

b) apresentar a planilha do Apêndice III com a produção total do ano de 2019, em 

conformidade com as informações apresentadas no CV-Lattes do docente; 

c) apresentar detalhamento de cada produção do ano de 2019, comprovando a 

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

trabalho com coautor docente do PPGEM-CT, tipo de titulação de discente, etc.);  

I) a produção de artigos em periódicos deve ser classificada obrigatoriamente com 

o último Qualis disponível 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQuali

s/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). 

      Se o periódico não estiver listado neste Qualis deverá ser utilizado o último JCR 

e/ou o último SJR disponível dos artigos em periódicos, e classificado conforme 

Resolução Específica 03/2018. 

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

computados. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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c) realizar a inscrição, conforme detalhado no Apêndice I, referente a este edital no 

período de 08 até 30 de novembro de 2019; 

d) Para ser recredenciado, o docente deve satisfazer os dois critérios abaixo:  

1) possuir produção com discentes de mestrado ou doutorado ou egressos do 

PPGEM-CT, no período 2017 a 2019, de QTDM igual ou superior a 0,75, onde: 

QTDM = A1 + 0,9 A2 + 0,75 B1 + 0,5 B2  

onde A1, A2, B1 e B2 são as quantidades de artigos publicados em períodos 

com as respectivas qualificações do Qualis. 

Em caso de produção em coautoria com docentes do PPGEM-CT, esta deverá 

ser dividida pelo número de docentes permanentes ou colaboradores coautores. 

2) ter titulado, como orientador principal, pelo menos um aluno de mestrado ou de 

doutorado no PPGEM-CT no período 2017-2019. 

e) Alternativamente o docente poderá utilizar planilha de pontuação referente ao edital 

do ano anterior (Edital PPGEM 12/2018), atualizando o período de avaliação de 

2015-2018 para 2016-2019, e ser sujeito àqueles critérios;  

f) Professores que foram credenciados como permanentes em 2019 (em 2018 não 

pertenciam ao quadro do PPGEM-CT) terão recredenciamento automático para 

2020, visto que estão no período de recém credenciados, conforme estabelecido no 

Edital PPGEM 12/2018.    

Só serão recredenciados os docentes que atendam aos requisitos anteriores e que 

entregarem a documentação no prazo, com todas as informações necessárias para o 

preenchimento do relatório referente ao ano de 2019.  

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1.  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 10 de fevereiro de 2020, por meio 

do sítio do PPGEM-CT (http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-
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ct). Os casos a serem avaliados pelo colegiado serão analisados no dia 14 de fevereiro de 

2020. 

5.2 Recursos 

a) Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de 

recredenciamento deverão ser entregues na coordenação do PPGEM-CT, em 

horário entre 14h às 17h durante o período de dois dias úteis após a divulgação 

do resultado.  

b) Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo de credenciamento 

e recredenciamento será publicado até às 17h00 do dia 17 de fevereiro de 2020, 

por meio do sítio do PPGEM-CT: 

(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct). 

 

6. VALIDADE DO RECREDENCIAMENTO 

O recredenciamento terá validade para o ano de 2020, sendo que, após a reinclusão no 

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

e Resoluções Específicas do PPGEM-CT.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo de recredenciamento, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis.  

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

O presente edital será publicado em 08 de novembro de 2019, no sítio do PPGEM-CT 

(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct). 

 

 

Curitiba, 05 de novembro de 2019 

Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação/Coordenação do PPGEM-CT 
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APÊNDICE I – Procedimento para recredenciamento 

       

       

 1) Atualizar o CV-Lattes 

 2) Listar toda a produção de 2019 

 

3) Classificar a produção com base no último Qualis ou equivalente - Ver Resolução 
Específica  03/2018  
(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/documentos/regulamentos-e-normas-

ppgem/RESOLUCAOESPECIFICA_03_2018_CREDENCIAMENTOERECREDENCIAMENTODEDOCENTES_15102018.pdf) 

 
4) Se a produção for com coautor credenciado como docentes no PPGEM-CT a mesma 
deverá ser dividida pelo número de docentes coautores do Programa 

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

 6) Preencher as planilhas dos Apêndices II e II 

 7) Preencher o documento de Detalhamento da Produção  

 

8) Enviar as planilhas dos Apêndice II e II e o documento Detalhamento da Produção 
preenchidos, em formato PDF, arquivo único, para ppgem-ct@utfpr.edu.br, com o 
assunto: NOME DO DOCENTE – Detalhamento Produção 2019 
    
Na mesma mensagem de e-mail informar em quais programas de pós-graduação 
stricto-sensu o docente atua e o número de horas semanais dedicadas a cada um deles  

  

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/documentos/regulamentos-e-normas-ppgem/RESOLUCAOESPECIFICA_03_2018_CREDENCIAMENTOERECREDENCIAMENTODEDOCENTES_15102018.pdf
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/documentos/regulamentos-e-normas-ppgem/RESOLUCAOESPECIFICA_03_2018_CREDENCIAMENTOERECREDENCIAMENTODEDOCENTES_15102018.pdf
mailto:ppgem-ct@utfpr.edu.br
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APÊNDICE II – Planilha com produção de artigos em periódicos com mestrandos, 

doutorandos ou egressos do PPGEM-CT e titulações no período 2017-2019  

 

 
NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS COM 
MESTRANDOS, DOUTORANDOS OU EGRESSOS DO PPGEM-
CT E NÚMERO DE TITULADOS 

2017 2018 2019 

A1 
Total de artigos publicados com discentes ou egressos em 
periódicos classificados como A1  
(dividido pelo número de coautores docentes do PPGEM) 

   

A2 
Total de artigos publicados com discentes ou egressos em 
periódicos classificados como A2 
(dividido pelo número de coautores docentes do PPGEM) 

   

B1 ou 
equivalente 
JCR≥1 

Total de artigos publicados com discentes ou egressos em 
periódicos classificados como B1 
(dividido pelo número de coautores docentes do PPGEM) 

   

B2 ou 
equivalente 
0,8 ≤ JCR< 1 

Total de artigos publicados com discentes ou egressos em 
periódicos classificados como B2 
(dividido pelo número de coautores docentes do PPGEM) 

   

MSc 
 
Número de mestres titulados (como orientador principal) 
 

   

Dr 
 
Número de doutores titulados (como orientador principal) 
 

   

 

 

QTDM = A1 + 0,9 A2 + 0,75 B1 + 0,5 B2 =  
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APÊNDICE III – Planilha com produção total no ano de 2019.  

    

    DOCENTE 2019 

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   
 

 


