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EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSOR COLABORADOR PPGCTA-

FW/UFSM N. 01/2021 

 

Processo seletivo para credenciamento de professores/as colaboradores/as do PPGCTA-FW. 

 

A UFSM por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental 

(PPGCTA) torna público, pelo presente Edital, as normas do Processo de Credenciamento de 

novos Professores/as Colaboradores/as do PPGCTA. O Programa tem como área de 

concentração Meio Ambiente e Tecnologias Sustentáveis, e possui duas linhas de pesquisas: 

“Monitoramento Ambiental” e “Tecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente”. O processo 

ocorrerá conforme cronograma a seguir: 

ATIVIDADES PRAZOS 

Lançamento de Edital 07 de Junho de 2021 

Inscrições via e-mail: ppgcta.ufsmfw@gmail.com 14 a 30 de Junho de 2021 

Homologação das Inscrições 07 de Julho de 2021 

Publicação do Resultado Preliminar 19 de Julho de 2021 

Período de Solicitação de Recursos 20 a 22 de Julho de 2021 

Publicação do Resultado Final 30 de Julho de 2021 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O credenciamento no PPGCTA será realizado mediante processo seletivo nos termos 

deste edital. 

1.2 As inscrições serão realizadas no período de 14 a 30 de Junho de 2021. 

1.3 As deliberações respectivas à realização do processo de credenciamento ficarão a cargo do 

Colegiado do PPGCTA, e será executado por meio da sua Coordenação. 

1.4 Poderão se candidatar docentes com vínculo efetivo em Instituições Públicas e Privadas 

de Ensino Superior que possuam Diploma de Doutorado, com a devida revalidação, se for o 

caso, nas seguintes áreas de conhecimento: Agronomia, Geografia, Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Química 

Industrial, Química, Medicina Veterinária ou comprovada atuação nas linhas do PPGCTA. 

 

2. DAS VAGAS 
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2.1 Poderão ser credenciados/as dois professores para cada Linha de Pesquisa: 

“Monitoramento Ambiental” e “Tecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente”. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição será realizada por meio do preenchimento de formulário próprio (ANEXO I) 

acompanhado da documentação listada abaixo a ser enviada por email para a Secretaria do 

Programa: ppgcta.ufsmfw@gmail.com, até às 18:00 horas do último dia de inscrição: 

a.  Ficha de inscrição para credenciamento docente no PPGCTA (ANEXO I); 

b. Plano de Trabalho de até 05 (cinco) laudas, no qual o/a candidato/a explicitará, a 

partir de sua trajetória acadêmica, os motivos da escolha por este Programa, bem como aponte 

a sua proposta de pesquisa e ensino pelo próximo quadriênio CAPES. O/a candidato/a deverá, 

também, apresentar uma proposta de disciplina a ser ministrada no PPGCTA; 

c. Diploma de Doutorado, com a devida revalidação, se for o caso, nas áreas expostas 

no item 1.4 desta chamada; 

d. Currículo Lattes atualizado; 

e. “Planilha de avaliação” da produtividade (ANEXO II) preenchida e devidamente 

documentada. 

3.2 O preenchimento correto do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do 

candidato, devendo o mesmo verificar se possui todos os requisitos exigidos pela Chamada 

para manifestar seu interesse. 

3.3 A submissão da proposta implicará em conhecimento e aceitação das normas do 

PPGCTA, regimentalmente dispostas, e demais comunicações/erratas posteriores publicados 

no site https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/frederico-westphalen/ppgctamb/, não 

podendo o candidato/a alegar desconhecimento. 

3.4 O/a candidato/a será responsável pela veracidade de todas as informações prestadas e pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados, se estes forem a qualquer tempo 

solicitados, bem como será responsável por qualquer erro ou omissão. 

3.5 Para fins de análise da proposta submetida, o/a candidato/a deve comprovar ao menos 2 

(duas) publicações (aceite para publicação será considerado) em periódico, qualificadas no 

estrato superior (A1+A2+A3+A4) no último quadriênio (2017-2020 e 2021), na área do 

PPGCTA. O não cumprimento desse requisito implicará no indeferimento da submissão, 

seguindo a orientação da planilha da última avaliação da CAPES. 



     Ministério da Educação 

     Universidade Federal de Santa Maria 

     Campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen 

     Curso PG em Ciência e Tecnologia Ambiental - Campus UFSM-FW 

 

3 
 

 

3.6. Os Qualis do último quadriênio (2017-2020 e 2021), podem ser consultados em: 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/592/2021/06/Qualis-novos.pdf  

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

4.1 O processo de análise da submissão será constituído de análise documental. 

4.2 A análise documental será constituída por dois itens, a saber: Planilha de avaliação (peso 

0,60) e Plano de Trabalho (peso 0,40). 

4.2.1 Para análise da pontuação da produção será utilizada a “Planilha de avaliação” descrita 

no item 3.1 letra “e”.  

4.2.2 O candidato para prosseguir na análise documental deverá atingir no mínimo 40% da 

pontuação máxima da planilha de avaliação (100 pontos).  

4.2.3 Para análise da pontuação do Plano de Trabalho será utilizada: 

a. Produção compatível com a área do programa (até 10 pontos); 

b. Adequação da “proposta de pesquisa” às linhas de pesquisa do PPGCTA (até 10 

pontos); 

c. Adequação da “proposta de disciplina” dentro da área de concentração do 

PPGCTA (até 10 pontos); 

d. Contribuição do “Plano de trabalho” para o programa e sua integração com as 

linhas de pesquisa do PPGCTA (até 10 pontos). 

4.3 A pontuação final será o somatório dos pontos obtidos no item 4.2. 

 

5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A fase documental será classificatória e eliminatória. 

5.2 A nota da fase documental será o resultado do disposto no item 4.3 deste edital. 

5.4 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

(a) Maior pontuação na planilha de avaliação; 

(b) Candidato mais idoso. 

5.5 Os resultados da Classificação Final serão publicados na página do PPGCTA: 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/frederico-westphalen/ppgctamb/ 

 

6. CALENDÁRIO 

 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/592/2021/06/Qualis-novos.pdf
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/frederico-westphalen/ppgctamb/
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Lançamento de Edital: 07 de Junho de 2021. 

Inscrições: 14 a 30 de Junho de 2021. 

Inscrições Homologadas até 07 de Julho de 2021. 

Resultado Preliminar até 19 de Julho de 2021. 

Período de Solicitação de Recursos: 20 a 22 de Julho de 2021. 

Resultado Final até 30 de Julho de 2021. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1 O credenciamento será efetuado pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser renovado a 

critério do colegiado do PPGCTA, para ministrar disciplinas e co-orientar dissertações de 

mestrado, segundo as disposições desta Chamada de Edital. 

7.2 O/a professor/a selecionado/a será credenciado/a para atuar no Programa a partir do 

corrente ano na condição de colaborador/a, durante pelo menos 01 (um) ano. Contudo, há 

possibilidade da mudança de colaborador/a para permanente a depender de sua aprovação em 

colegiado por necessidades do PPGCTA. 

7.3 O/a professor/a selecionado/a deverá ofertar ao menos 1 (uma) disciplina regularmente a 

cada ciclo anual. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1 Serão acatados recursos impetrados até o segundo dia útil após a divulgação do resultado 

na página eletrônica do Programa, sob a forma de e-mail enviado para a secretaria do 

PPGCTA (email - ppgcta.ufsmfw@gmail.com), que serão avaliados com base nesta 

Chamada. 

8.2 Para recorrer, o/a candidato/a deverá preencher integralmente o formulário de recurso 

administrativo, contido no ANEXO III, dirigido à Coordenação do PPGCTA no e-mail acima 

mencionado. 

8.3 Todos os recursos serão analisados pelo Colegiado do PPGCTA. 

8.4 Não serão aceitos pedidos de revisão de resultados de recursos. 

 

9. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

9.1 O atendimento ao mínimo disposto nos requisitos para o credenciamento não garante de 

forma alguma o mesmo, ficando a cargo do colegiado a decisão final sobre o(s) 
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credenciamento(s), levando em conta todos os aspectos apontados pelo 

colegiado do PPGCTA. 

9.2 Casos omissos serão submetidos à avaliação do Colegiado do PPGCTA. 

9.3 A Coordenação e o Colegiado do PPGCTA reservam-se o direito de suspensão, a qualquer 

momento, desta Chamada. 

 

 

 

 (Assinado eletronicamente via PEN) 

Genesio Mario da Rosa 

Coordenador - Presidente 

Portaria de Pessoal UFSM/FW N. 001, de 04 de janeiro de 2021 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE PPGCTA 

 

*Preencher DE FORMA LEGÍVEL, pois todas as informações requisitadas, bem como a 

documentação presente no anexo, são indispensáveis para homologação da inscrição. 

LINHA DE PESQUISA:  

DADOS PESSOAIS 

NOME 

COMPLETO 

 
SEXO: ( ) Masc. ( ) Fem. 

Data de Nascimento           /          /  CPF  

RG: Órgão emissor/UF  Data emissão:          /         / 

NATURALIDADE: NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO 

CEP BAIRRO 

CIDADE UF PAÍS: 

FONE CELULAR 

E-MAIL: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA GRADUAÇÃO 

CURSO: ANO DE CONCLUSÃO 

INSTITUIÇÃO: 

CIDADE: UF: PAÍS: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NO MESTRADO 

CURSO: ANO DE CONCLUSÃO 

INSTITUIÇÃO: 

CIDADE: UF: PAÍS: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NO DOUTORADO 

CURSO: ANO DE CONCLUSÃO 

INSTITUIÇÃO: 

CIDADE: UF: PAÍS: 

Declaro serem verídicas as informações prestadas e a documentação entregue na inscrição na 

Chamada do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, ofertado pela 

Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. 

_________________________________________________________________ 

(Local e data)
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ANEXO II 

 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE (PPGCTA) 

 

MODALIDADE ITEM PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A. Publicações (até 

45 pontos) 

 

Artigo em periódico, 

categoria A1 

16 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria A2 

14 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria A3 

12 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria A4 

10 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria B1 

8 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria B2 

6 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria B3 

4 pontos por artigo publicado 

 

Artigo em periódico, 

categoria B4  

2 pontos por artigo publicado 

 

Livro com autoria ou 

editoria 

5 pontos por livro publicado 

considerando-se até 3 livros no 

quadriênio 

Capítulo de livro 

 

2 pontos por capítulo em livro 

publicado, considerando-se até 5 

capítulos no quadriênio 

B. Orientações (até 

20 pontos) 

 

Supervisão de pós-

doutorado 

5 pontos por Supervisão 

Orientação de tese de 

doutorado concluída 

10 pontos por tese 

 

Orientação de tese de 

doutorado em andamento 

3 pontos por tese 

 

Orientação de dissertação 

de mestrado concluída 

5 pontos por dissertação 

Orientação de dissertação 

de mestrado em 

andamento 

2 pontos por dissertação 

 

Coorientação de 

dissertação de mestrado 

ou de tese de doutorado 

concluída 

2 pontos por trabalho 

 

Coorientação de 

dissertação de mestrado 

ou de tese de doutorado 

em andamento 

1 ponto por trabalho 
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C. Projetos de 

Pesquisa  

(até 15 pontos) 

 

Coordenação de projetos 

de pesquisa ou de 

extensão (com interface 

de pesquisa) financiados  

por agências públicas de 

fomento (CNPq, CAPES, 

FAPERGS) 

10 pontos por projeto 

 

Coordenação/líder de 

grupo de pesquisa com 

registro no CNPq  

8 pontos por projeto 

 

Coordenação de projetos 

de pesquisa registrado no 

Sistema das instituições 

públicas ou privadas 

3 pontos por projeto 

 

Participação em equipe 

de projeto de pesquisa 

registrado no Sistema das 

instituições públicas ou 

privadas. 

1 ponto por projeto 

 

 

 

 

 

 

D. Representação  

Institucional (até 10  

pontos) 

 

Presidência de 

associação científica  

10 pontos 

Membros de comitê 

assessor (CAPES, CNPq, 

FAPERGS, etc.) 

5 pontos 

 

Editoria de periódico 

científico qualificado 

(B1, A2, A1) 

5 pontos 

 

Participação em 

Conselhos, órgãos 

colegiados ou comissões 

permanentes das 

instituições públicas ou 

privadas 

5 pontos 

Coordenador de grupo de 

trabalho em eventos 

científicos qualificados 

na área. 

2 pontos, por vez 

 

Revisor de periódico 

científico (B1, A2, A1) 

1 ponto por periódico 

 

Coordenação de eventos 

internacionais 

(seminários, congressos, 

colóquios. 

3 pontos por evento 

Coordenação de eventos 

nacionais (seminários, 

congressos, colóquios) 

 

2 pontos por evento 
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E. Participação em 

Eventos Científicos 

(até 5 pontos) 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

científicos. 

1 ponto por evento 

 

Vencedor de premiação 

promovida por 

associação científica, 

condecoração oficial, 

professor homenageado, 

patrono, paraninfo etc. 

Até 5 pontos 

 

F. Prêmios e 

Distinções (até 5 

pontos) 

 

Premiações científicas, 

culturais, artísticas, das 

áreas do ensino, pesquisa 

e extensão.  

Até 5 pontos 

 

TOTAL  

 

[A+B+C+D+E+F] 100 pontos 

 

 

 

Observações: 

(1) Os critérios acima discriminados referem-se aos quatro (4) anos anteriores ao processo de 

credenciamento ou recredenciamento do(a) docente; 

(2) O(A) docente deverá apresentar produção em, pelo menos, três dos cinco primeiros 

critérios acima elencados [A, B, C, D e E];  

(3) Para ser credenciado ou recredenciado no PPGCTA, o(a) docente colaborador(a) precisa 

alcançar, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da pontuação máxima; 
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ANEXO III  

 

 FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Nome do candidato: ________________________________________________ 

À Coordenação e ao Colegiado do PPGCTA, 

Solicito revisão do: 

( ) resultado da análise do Plano de Trabalho; 

( ) resultado da análise da Ficha de Avaliação; 

( ) outros: _________________________________________________ 

Justificativa: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________, ______de_________________de_______ 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 

Parecer: ( ) Deferido ( ) Indeferido 

Justificativa: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________, ______de_________________de_______ 

_____________________________________________________ 

COORDENAÇÃO DO PPGCTA 



Edital de credenciamento de docente em
programa de pós-graduação (131.4)

Descrição Nome do arquivo
Edital_Cred_Prof_Colab_PPGCTA-
FW_UFSM_N_01_2021.pdf
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