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Chamada Interna de Credenciamento para Docente Permanente

O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
(PPCEM), no uso das suas atribuições, apresenta a Chamada Interna para Credenciamento
de Docente Permanente. Nesta chamada constam o período de manifestação de interesse,
os critérios que serão utilizados para o credenciamento e demais procedimentos.

Essa Chamada Interna oferece uma (01) vaga para credenciamento como docente
permanente no PPCEM com atuação relacionada com as Normas Institucionais da
Pós-Graduação, as normas da CAPES, o planejamento estratégico do curso e suas metas,
bem como as condições ambientais.

O PPCEM foi autorizado em 2018 pela CAPES na área de concentração de
MATERAIS (Área 47) e possui como única linha de pesquisa, a “Ciência e Engenharia de
Materiais”.

O/A docente credenciado/a deverá assumir o compromisso de atuação no corpo
permanente durante o quadriênio vigente (2021-2024). Esta atuação deverá possuir forte
vínculo com a Linha de Pesquisa de Ciência e Engenharia de Materiais, por meio da oferta
de componentes curriculares, projetos de pesquisa, publicações científicas, orientação de
discentes e demais atividades de gestão do curso.

A atuação no corpo permanente compreende as seguintes atribuições: a) docência
em pós-graduação (oferecer anualmente, no mínimo uma componente curricular eletiva
e/ou obrigatória, de forma individual e/ou compartilhada com outros docentes); b) orientação
de discentes de pós-graduação, com oferta anual de vagas para orientação; c) pesquisa
científica (coordenar projetos de pesquisa na área de Materiais e cooperar em projetos com
os demais integrantes do Curso); d) participar das reuniões do Conselho do PPCEM, bem
como das demais comissões específicas como por exemplo: comissão de bolsas, comissão
de seleção, entre outras; e) apresentar, no quadriênio 2021-2024, produção bibliográfica
compatível com os critérios da área de avaliação da MATERIAIS e com a área de
concentração do programa.

Os/as docentes interessados/as que solicitarem credenciamento devem ter atuação
comprovada na área de Ciência e Engenharia de Materiais, com disponibilidade de 20 h
semanais e interesse para docência nos seguintes componentes curriculares obrigatórios e
eletivos da linha: Seminários de Mestrado, Ciência dos Materiais, Estágio Supervisionado
de Docência, Dissertação de Mestrado I e II e Planejamento e Otimização de experimentos,
como´oferta obrigatória do curso. Além de Análise Instrumental, Corrosão em Unidades de
Energia, Materiais Cerâmicos e suas aplicações, Materiais e processos aplicados no
tratamento de efluentes em unidades de conversão energética, metodologia em pesquisa
em materiais, métodos eletroquímicos, microscopia, propriedades físicas de superfícies,
química de superfície, termodinâmica dos materiais e tópicos especiais em Ciência e
Engenharia de Materiais como componentes curriculares eletivas.



A apresentação das propostas de trabalho para credenciamento será realizada até
15 de Junho de 2022, mediante o encaminhamento para o email
(alexandregalio@unipampa.edu.br) da seguinte documentação:

a) Formulário de credenciamento preenchido e assinado, disponibilizado pela
PROPPI:
https://sites.unipampa.edu.br/prpg/credenciamento-e-descredenciamento-doc
ente/ documento intitulado
Formulário-de-Solicitação-de-Credenciamento-Docente).

b) Currículo Lattes atualizado, com número de ORCID e com atualização
completa dos artigos publicados de 2018 até 2022 e comprovantes em
arquivo de formato “.pdf”.

c) ANEXO I desta chamada preenchido para a área de concentração de
Materiais, conforme o WEBQUALIS (2013-2016).

d) Plano de atividades: o roteiro deve contemplar os seguintes itens: a) Dados
de identificação (nome completo do/a docente; campus de origem; curso(s)
de atuação - graduação e/ou pós-graduação; grupos de pesquisa em que
atua); e b) proposta do/a candidato/a em relação ao ensino, à pesquisa e à
extensão.

e) O fator H (SCOPUS) do candidato será utilizado como critério eliminatorio. O fator
minimo exigido será de 6.

Os critérios adotados para classificação das propostas de credenciamento serão os
seguintes:

a) índice p4 de publicações no quadriênio. As publicações em periódicos
científicos da área de Materiais (ÁREA 47), considerando o número total de
artigos publicados entre os anos de 2017-2021 (para avaliação serão
consideradas as bases e/ou indexadores dos periódicos em que os artigos
foram avaliados no quadriênio 2013-2016, conforme consulta a ser feita na
plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/). (peso 3)

b) A pontuação no ANEXO I será realizada pelo preenchimento da planilha da
CHAMADA INTERNA 06/2022 – CADASTRO E VALIDAÇÃO DA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICO-CULTURAL E
ACADÊMICA (Publicado em 07/04/2022)) dos artigos observará os seguintes
itens: Bases Pontuação: Qualis, Scielo BR, JCR/Web of Science e Scopus no
interstício (peso 3) OBS. Quem participou do referido Edital basta enviar o
relatório o resultado disponibilizado no SAP (histórico de submissões).

c) projetos de pesquisa registrados no Lattes com fomento externo entre
2017-2021 (peso 1,5).

d) plano de trabalho (peso 1,5);

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/


e) Contribuição com o Programa (co-orientação, co-autoria, participação em
comissões) (peso 1 ).

O Credenciamento ocorrerá de acordo com a maior pontuação e com a
disponibilidade de vaga como docente permanente no curso.

Cronograma
1. Período de envio de documentação para credenciamento de 11/07/2022 até

01/08/2022
2. Período de Avaliação e Classificação: até 08/08/2022
3. Divulgação do Resultado: até 10/08/2022
4. Periodo de recurso: até 12/08/2022
5. Resultado após recurso até  17/08/2022

Bagé, XX de XX de 2022. Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais.

ANEXO I - Na área de MATERAIS (ÁREA 47)
https://sites.unipampa.edu.br/propesq/files/2022/04/planilhapontuacaocurriculo

lattes-2022-excel-1.xlsx

https://sites.unipampa.edu.br/propesq/files/2022/04/planilhapontuacaocurriculolattes-2022-excel-1.xlsx
https://sites.unipampa.edu.br/propesq/files/2022/04/planilhapontuacaocurriculolattes-2022-excel-1.xlsx

