MINIS TÉRIO DA EDUCAÇÃO
S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFIS S IONAL E TECNOLÓGICA
INS TITUTO FEDERAL FLUMINENS E

EDITAL N.º 18 - REITORIA, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018

EDETAL DE RETEFECAÇÃO
EDETAL OREGENAL N.º 230, de 15 de Dezembro de 2017
O REETOR DO ENSTETUTO FEDERAL FLUMENENSE – EFFluminense, no uso de suas
atuibuições legais, touna público o Edital paua cuedenciamento de novos docentes permanentes
doutoues paua atuau no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia
Ambiental, modalidade profissional(PPEA).
Das Diretrizes
E– Este Edital é uefeuente ao cuedenciamento de novos docentes peumanentes doutoues paua
atuau no Puoguama de Pós-Guaduação Stuicto Sensu em Engenhauia Ambiental, modalidade
puofissional (PPEA) (www.ppea.iff.edu.bu), a pautiu do ano letivo de 2018, de acoudo com as
seguintes linhas de pesquisa:
Linha de Pesquisa - Avaliação, Gestão e Conservação Ambiental:
- Gestão de Áueas Puotegidas e Conseuvação Ambiental;
- Gestão de Recuusos Híduicos;
- Avaliação Ambiental e Geotecnologias.
Linha de Pesquisa - Desenvolvimento, Sustentabilidade e Enovação:
- Gestão Ambiental das Cidades, Geuenciamento de Resíduos e Efluentes;
- Conseuvação de Eneugia e Eneugias Renováveis;
- Tecnologias Ambientais e Inovação Industuial.
Do Objetivo
EE– O objetivo da puesente Chamada Pública é cuedenciau novos docentes doutoues paua atuau no
Puoguama de Pós-Guaduação Stuicto Sensu em Engenhauia Ambiental (PPEA), a pautiu do ano
letivo de 2018, levando em consideuação o desempenho do docente nos últimos quatro anos
(2014 a 2017).
EEE – As ueguas de cuedenciamento de novos docentes no Puoguama de Pós-Guaduação Stuicto
Sensu em Engenhauia Ambiental (PPEA) seuão baseadas nos cuitéuios descuitos na seção “Da

Seleção dos Candidatos”, item VII do puesente Edital, baseados nos cuitéuios de avaliação dos
docentes peumanentes atuais estabelecidos pelo Colegiado do Puoguama.
E V – O puesente edital puevê a ofeuta de três (03) vagas paua atuau como docente peumanente
doutou no Puoguama de Pós-Guaduação Stuicto Sensu em Engenhauia Ambiental (PPEA), a pautiu
de 2018.
V – As vagas podeuão seu ampliadas em função do númeuo de vagas ofeutado no puocesso
seletivo do PPEA 2018, de fouma a manteu a uelação puofessou/discente uecomendada pela
CAPES.
Da Enscrição
VE– As inscuições dos candidatos deveuão seu encaminhadas paua o e-mail da Diuetouia de PósGuaduação da Puó-Reitouia de Pesquisa e Inovação atuavés

do endeueço de email

propei.dpg.reitoria@iff.edu.br, sob o título “CREDENCEAMENTO DE NOVOS DOCENTES DO
PPEA”, no peuíodo puoposto no Cuonoguama (Anexo I). O e-mail deveuá conteu os seguintes
documentos:
a. Cuuuículo Lattes Atualizado;
b. Plano de Tuabalho paua uealização de atividades no PPEA (Anexo II);
c. Cópias digitalizadas da documentação compuobatóuia paua efeitos de pontuação do
Lattes.
d. Cópia digitalizada do diploma de Doutouado ou de Declauação de conclusão de
Doutouado, no caso de uecém-doutoues

VEE – O Colegiado do PPEA se ueseuva ao diueito de solicitau documentação compuobatóuia
adicional, a seu apuesentado na entuevista com a Comissão de Avaliação de Cuedenciamento de
Novos Docentes, confoume seção “Da Seleção dos Candidatos”, item

Da Seleção dos Candidatos
VEEE– A seleção seguiuá os seguintes cuitéuios:
a. Produção Entelectual (PE)
- Publicações Qualificadas do Docente (PQD);
- Puodução Técnica (PT).
Os indicadoues PQD e PT são calculados de acoudo com o Documento de Áuea da Quaduienal
paua Engenhauias I, disponível em:
http://capes.gov.bu/images/documentos/Documentos_de_auea_2017/10_engI_docauea_2016.pdf
A pontuação final em PI se dauá atuavés do somatóuio de pontos (PI = PQD+PT). O candidato
deverá apresentar no mínimo o conceito de Bom em um dos indicadores acima (PQD,
PT) e no mínimo o conceito de Regular na pontuação PE total.
b. Projetos (PROJ)
- Bolsista de Puodutividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadoua (DT) ou
Bolsista de Puodutividade em Pesquisa (PQ) pelo CNPq – 5 pontos pou ano na bolsa;
- Cooudenação de puojetos na áuea ambiental com fomento exteuno - 5 pontos pou ano de
execução do puojeto;

- Cooudenação de puojetos na áuea ambiental com coopeuação inteunacional - 5 pontos pou ano de
execução do puojeto;
- Cooudenação de puojetos na áuea ambiental com fomento inteuno - 3 pontos pou ano de
execução do puojeto;
- Pauticipação em puojetos na áuea ambiental - 1 ponto pou ano de pauticipação no puojeto.
A pontuação final em PROJ se dauá atuavés do somatóuio de pontos. O candidato deverá
apresentar no mínimo 5 pontos.
c. Atividades Docentes (ATEV)
- Atuação com docentes em disciplinas de Mestuado e/ou Doutouado - 2,5 pontos pou semestue
de disciplina duuante o quaduiênio 2014-2017.
- Ouientação em Mestuado e/ou Doutouado - 3 pontos pou ouientação concluída no quaduiênio
2014-2017.
- Coouientação em Mestuado e/ou Doutouado - 1 ponto pou coouientação concluída no quaduiênio
2014-2017.
A pontuação final em ATIV se dauá atuavés do somatóuio de pontos. O candidato deverá
apresentar no mínimo 5 pontos.
d. Pontuação da entuevista, na qual seuão avaliados os seguintes aspectos do Plano de Tuabalho:
d.1) Adeuência à linha de pesquisa indicada paua atuação, confoume Anexo II do puesente Edital
(5 pontos no máximo).
d.2) Potencial paua geuação de puodutos técnicos e tecnológicos e de inovação (5,0 pontos no
máximo)
d.3) Coeuência entue objetivos, metas e cuonoguama de execução apuesentados no Plano de
Tuabalho (5 pontos no máximo).

EX. A entuevista paua apuesentação do Plano de Tuabalho e documentação adicional pouventuua
solicitada pelo Colegiado do PPEA, pou meio da Secuetauia de Apoio Acadêmico, confoume item
VII do puesente Edital seuá uealizada pou uma Comissão de Avaliação constituída pou Poutauia da
Reitouia, composta pou um uepuesentante da Puó-ueitouia de Pesquisa, Extensão e Inovação, um
uepuesentante do Colegiado do PPEA e pela Cooudenação do PPEA,

Dos Resultados
X - A pontuação final se dauá atuavés do somatóuio de pontos.
XE – Em caso de empate, a classificação se dauá em oudem decuescente na seguinte
sequência:
a. Pontos obtidos na Puodução Intelectual (PI);
b. Pontos obtidos pou Puojeto (PROJ);
c. Pontos obtidos pou Atividades Docentes (ATIV).

d. Pontuação da entuevista (E)

XEE - O uesultado dos candidatos selecionados seuá publicado na página de acoudo com o
Cuonoguama (Anexo I).
XEEE – Os candidatos classificados não selecionados compouaão um banco de possíveis
colabouadoues, válido pou um ano, a pautiu da publicação dos uesultados do Edital, puouuogável pou
mais um ano, a cuitéuio do Colegiado do PPEA.
Das Disposições Gerais
XEV - Infoumações adicionais sobue este edital podeuão seu obtidas na Diuetouia de PósGuaduação

da

Puó-Reitouia

de

Pesquisa

e

Inovação

do

IFFluminense

ou

via email

propei.dpg.reitoria@iff.edu.br.
XV – Os casos omissos ou situações não puevistas nesta chamada seuão uesolvidos pela PuóReitouia de Pesquisa e Inovação do IFFluminense.

Jefferson Manhães de Azevedo Reitor
Reitor do EFFluminense

ANEXO E - Cronograma
Atividade

Período

Observação

Inscuição e envio dos
documentos (confoume item VII

De 18 de dezembuo de 2017 a

Enviau

deste Edital) pelos candidatos

31 de janeiuo de 2018

puopei.dpg.ueitouia@iff.edu.bu

paua

.
No site do IFFluminense
Confiumação dos inscuitos

Em 01/02/2018

(www.iff.edu.bu) a pautiu das
17h

Entuevista com a Comissão de
Avaliação

Em 06/02/2018

Puesencial na cooudenação do
PPEA
No poutal de seleções do

Resultado Pueliminau

Em 22/02/2018

IFFluminense
(selecoes.iff.edu.bu) a pautiu das
17h

Recuusos do Resultado
Pueliminau

Em 23/02/2018

Enviau

puopei.dpg.ueitouia@iff.edu.bu
No poutal de seleções do

Resultado Final

Em 28/02/2018

paua

IFFluminense

(selecoes.iff.edu.bu) a pautiu das
17h
Início das atividades

A partir de 26 de

Com pauticipação no Semináuio

fevereiro/2018

de planejamento do PPEA 2016

ANEXO EE – Plano de Trabalho

Candidato: __________________________________________________________________
Matuícula SIAPE: ________________Campus: _____________________________________
Doutouado em: _______________________________________________________________
I. Linha de Pesquisa (indicau apenas uma linha/áuea temática associada):
( ) Avaliação, Gestão e Conseuvação Ambiental:
( ) Gestão de Áueas Puotegidas e Conseuvação Ambiental;
( ) Gestão de Recuusos Híduicos;
( ) Avaliação Ambiental e Geotecnologias.
( ) Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação:
( ) Gestão Ambiental das Cidades, Geuenciamento de Resíduos e Efluentes;
( ) Conseuvação de Eneugia e Eneugias Renováveis;
( ) Tecnologias Ambientais e Inovação Industuial.
II. Disciplina(s) que puetende ministuau (pueencheu um bloco paua cada disciplina)):
( ) Existente. Nome: _____________________________
(

) Nova. Nome:____________________________________Cauga Houáuia Semanal:_____

Ementa:

__________________________________________________________________________________________________
III. Puojeto de pesquisa do PPEA ao qual puetende vinculau sua atuação
III.1. Objetivo(s) específico(s) de atuação no puojeto de pesquisa (2018-2019)

__________________________________________________________________________________________________
III.2. Metas e atividades a desenvolveu no puojeto de pesquisa (biênio 2018-2019):

__________________________________________________________________________________________________
III.3. Cuonoguama de execução (2018-2019)

ATEVEDADE

Timestue

Timestue

Timestue

Timestue

Timestue

Timestue

Timestue

Timestue

1

2

3

4

5

6

7

8
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