
 
 
 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Câmpus Ponta Grossa 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

EDITAL 08/2014 - DIRPPG 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PPGECT) - 
MESTRADO PROFISSIONAL 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia – PPGECT informa 
aos interessados que se encontram abertas as inscrições para credenciamento de professor do quadro 
permanente da UTFPR para atuar no programa acima citado, na área de ensino de biologia. 

 
1.VAGAS: Uma vaga 
 
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
2.2.Titulação de Doutor, com Doutorado nas áreas de Ensino, Educação, Biologia ou em áreas correlatas, 
nacionalmente reconhecido na forma da lei;  
2.2 Atuação em pesquisa e docência acerca dos temas do ensino de Biologia e Ciências;  
2.3 Produção científica consistente nos últimos três anos (nos temas indicados anteriormente), atendendo 

a pontuação da TABELA 1 da Resolução Nº 01/2013 – PPGECT (Pontuação para credenciamento e 
descredenciamento de docentes), disponível em  http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=1246, 
sendo necessário atingir uma pontuação mínima de 150 pontos. 

2.4 Desejável experiência comprovada na participação e gestão de projetos de pesquisa na área que trata 
o referido edital; 

2.5 Desejável experiência na realização de projetos de pesquisa com parceiros internacionais; 
2.6 Desejável experiência comprovada em docência no ensino superior e em orientações de  

dissertação de mestrado e/ou teses de doutorado. 
 

3. PRAZO E LOCAL PARA INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  
 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 26 de agosto a 12 de setembro de 2014, e serão 
realizadas na secretaria do DIRPPG, no período das 14h às 17h. 
3.2 A divulgação das inscrições deferidas se dará no dia 16 de setembro pelo site 

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=232; 
3.3 A entrevista dos candidatos a professor permanente do PPGECT/MP ocorrerá no dia 18 de setembro 
de 2014, em horário a ser divulgado no momento do deferimento das inscrições. A presença à entrevista é 
obrigatória. 

 
 

4. DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1. Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição disponível em: 
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=1248  e entregá-la junto com seu Curriculum Lattes atualizado 

pessoalmente na secretaria do DIRPPG ou enviar (em formato PDF) pelo e-mail geppg-pg@utfpr.edu.br; 
4.2 Caso o candidato opte por fazer inscrição via e-mail deverá solicitar confirmação do recebimento da 
sua inscrição pelo fone 42-3220 4871 e/ou 3235-7044 com Antonio Sergio. 

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=1246
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=232
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4.3 As inscrições por e-mail deverão respeitar o mesmo prazo das inscrições feitas pessoalmente, ou seja 
até as 17h do dia 12 de setembro de 2014. 
 
5. RESULTADO  
 

A relação com a referida classificação dos candidatos será divulgada até 18h do dia 18 de 
setembro de 2014, no Edital da Secretaria da DIRPPG do Campus Ponta Grossa da UTFPR e no link 

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=232.  

 
6. DO PERÍODO DE ATUAÇÃO DO DOCENTE  

 
  O início das atividades docentes no PPGECT de que trata o presente edital é a partir de setembro 
de 2014.  

 
7. VALIDADE  

 
A Seleção, ora descrita, terá validade por seis meses da data de seleção.                                                 
 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 Os recursos deverão ser interpostos em até 2(dois) dias úteis após a divulgação do resultado final do 

processo, através do formulário disponível em: http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=258 e 

protocolado na secretaria do programa; 

8.2 Este edital será publicado na página do PPGECT podendo ser acessado através do link: 
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=1242, nos murais do PPGECT e da Diretoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação; 
8.3 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Coordenador do Programa, pelo Diretor de 
Pesquisa e Pós-Graduação e pelo Diretor de Graduação e Educação Profissional.   

 
                                                                   
 

Ponta Grossa, 25 de agosto de 2014.  
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Silveira 
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