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EDITAL 03/2019 - CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
 

1. PREÂMBULO 

A comissão de credenciamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia 

Ambiental (PPGCTA/UEPB), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as 

normas do processo para o credenciamento de docentes permanentes para o referido programa, 

em conformidade com as exigências do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-

Graduação Stricto sensu da Universidade Estadual da Paraíba, Resolução 

UEPB/CONSEPE/039/2013 e Regimento Interno do Programa. 

2. DAS VAGAS 

Serão destinadas 05 (cinco) vagas para docentes permanente para o triênio 2020-2022 nas linhas 

de pesquisa Tecnologias de tratamento de águas e resíduos e Qualidade de sistemas 

ambientais. As linhas de pesquisa têm os seguintes objetivos: 

 

Qualidade de sistemas ambientais: A linha de pesquisa qualidade de sistemas ambientais 

abrange a análise dos processos aquáticos e atmosféricos do semiárido brasileiro, propondo a 

geração de conhecimento para o entendimento do efeito da ação humana na dinâmica ambiental 

da região, proporcionando a formação de profissionais que atuem no diagnóstico, na prevenção e 

na solução de problemas ambientais, buscando a melhoria da qualidade sócio-ambiental. 

 

Tecnologias de tratamento de águas e resíduos: Nessa linha de pesquisa objetiva se o 

desenvolvimento de alternativas tecnológicas, inovadoras e de baixo custo, voltadas para os 

processos biotecnológicos, físicos e químicos aplicados ao tratamento e pós-tratamento de água 

de abastecimento e resíduos. As alternativas tecnológicas a serem desenvolvidas estarão 

orientadas principalmente para o atendimento das demandas regionais de docentes 

pesquisadores e especialistas de alto nível com habilidades para detectar e resolver problemas 

de saneamento básico e ambiental. 

3. PÚBLICO ALVO 

Candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 

a) Ser portador de título de doutor legalmente reconhecido ou revalidado em nível nacional e 

atender a todos os preceitos da Portaria N° 2, de 4 de janeiro de 2012 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

b) Ser docente integrante da carreira do magistério da UEPB ou de outras instituições 

públicas de ensino superior. 

c) Liderar ou integrar grupo de pesquisa cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) condizente com 

a linha de pesquisa do PPGCTA/UEPB a qual pretende se vincular; 

d) Coordenar ou participar de projeto de pesquisa financiado por agência de fomento ou 

programa institucional de fomento e condizente com a linha de pesquisa do 

PPGCTA/UEPB à qual pretende se vincular; 

e) Não fazer parte do quadro permanente de quaisquer outros programas de pós-graduação 

Stricto sensu, dedicar no mínimo 20 (vinte) horas da sua carga horária semanal de 

trabalho ao PPGCTA/UEPB, objetivas para ministrar  duas disciplinas (existente no 

estrutura do curso, ou proposta de criação de nova disciplina cujo título, ementa e 

bibliografia, deve ser apresentado no plano de trabalho proposto), como também realizar 

atividades de orientação de acordo com as exigências do programa, bem como, propiciar 

a geração de uma boa  produção científica, que seja  compatível com as exigências do 



órgão de avaliação da pós-graduação. 

f) Ter publicado na área da linha de pesquisa escolhida, no último quadriênio (2016, 2017, 

2018 e 2019) artigos em periódicos com estrato Capes Qualis (Engenharia I), obtendo 

uma produção ponderada mínima de 0,40. 

 

1 2 1 21,00 0,85 0,70 0,55
Produção Ponderada
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4. CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Publicação do Edital 13/09/2019  

Inscrições 16 a 27/09/2019 

Resultado 02/10/2019 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições para o credenciamento deverão ser efetuadas pelo(a) interessado(a) no horário das 

08h às 12h, na Secretaria do Programa, localizada no Centro de Ciências e Tecnologia da UEPB, 

Bloco C, Sala 307. 

6. DOCUMENTOS 

No ato de inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Formulário de Credenciamento docente devidamente preenchido; 

b) Cópia do diploma de doutorado; 

c) Cópia de documento comprobatório de vínculo funcional com a UEPB ou outra instituição 

pública de ensino superior; 

d) Cópia do Currículo Lattes atualizado; 

e) Cópias dos artigos publicados no quadriênio (2016/2019) com o respectivo estrato Qualis 

(2013/2016), obtido na plataforma sucupira da CAPES; 

f) Plano de Trabalho, com as atividades de ensino, pesquisa, orientação e produção 

científica a serem desenvolvidas durante o quadriênio;  

g) Projeto de Pesquisa na área da linha de pesquisa escolhida. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ao inscrever-se na Seleção, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas estabelecidas neste 
Edital e no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental. 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCTA/UEPB. 

 

Campina Grande, 13 de Setembro de 2019 

 
 
 

  
  



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AMBIENTAL – PPGCTA 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

1. Dados Pessoais: 

Nome: _______________________________________________________________  

Data de Nascimento: Naturalidade: ______________________ UF: ____  

Nacionalidade: ___________________________ CPF:________________________  

RG: _____________ Data da Expedição: / / Órgão Expedidor: ____________  

Endereço:  ____________________________________________________________  

Bairro:  ___________________________________________  CEP.:  _____________  

Telefone Residencial: ( ___ )  ________________  Celular: ( ___ )  _______________  

E-mail: _______________________________________________________________  

2. Dados Institucionais 

Instituição:____________________________________________________________ 

Cargo/Nível: _____________________________ Regime de Trabalho: ___________  

Departamento:  _____________________________  Matrícula:  _________________  

Carga Horária na Graduação: _____________________________________________  

 

O requerente declara que está ciente e aceita as normas que regulamentam as atividades de pós-

graduação no país, bem como as normas gerais da UEPB (Resolução 

UEPB/CONSEPE/039/2013) e aquelas contidas no regimento do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências e Tecnologia Ambiental (PPGCTA/UEPB). 

 

 

Campina Grande, ______de Setembro de 2019 

 

_______________________________ 
Assinatura do requerente 

 


