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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 da UTFPR para atuar como colaborador nos programas acima citados, na área de ensino 
de física, ministrando a disciplina: Tópicos em Ensino de Física, por um ano, podendo ser 
prorrogado por mais um (01) ano, mediante as seguintes informações e condições:  

 
1.VAGAS: Uma vaga 
 
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
2.2 Titulação de Doutor, com Doutorado nas áreas de Ensino, Educação, Física ou em áreas 

correlatas, nacionalmente reconhecido na forma da lei;  
2.3 Atuação em pesquisa e docência acerca dos temas do ensino de física;  
2.4 Produção científica consistente nos últimos cinco anos (nos temas indicados anteriormente): 

publicação de artigos nacionais e internacionais indexados no Qualis da área (classificação A1, 
A2 e B1) ou JCR/fator de impacto compatível (a ser analisado pela comissão avaliadora), 
atendendo a Resolução Nº 01/2013 – PPGECT – atendendo a pontuação da TABELA 1 – 

Pontuação para credenciamento e descredenciamento - PPGECT, disponível em 

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/ em cursos/credenciamento e descredenciamento docente. 

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

2.6 Desejável experiência na realização de projetos de pesquisa com parceiros internacionais; 
2.7 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 maio a 04 de junho de 2014, e serão 
realizadas na secretaria do DIRPPG, no período das 14h às 17h. 

 
3.2 A seleção do candidato a professor colaborador do PPGECT ocorrerá no dia 06 de junho de 
2014, a partir de 09h nas dependências do PPGECT. As entrevistas obedecerão à ordem de 
inscrição dos candidatos. A presença à entrevista é obrigatória. 
 
 
 
  

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/


 
4. DOCUMENTAÇÃO  

 
4.1. Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e entregar na 
secretaria do DIRPPG, a seguinte documentação:  

 

 Curriculum Lattes atualizado. 

5. RESULTADO  
 

A relação com a referida classificação dos candidatos será divulgada até 18h do dia 09 de 
junho de 2014, no Edital da Secretaria da DIRPPG do Campus Ponta Grossa da UTFPR e no site 
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/ em cursos, credenciamento e descredenciamento de docentes.  

 
6. DO PERÍODO DE ATUAÇÃO DO DOCENTE  

 
  O início das atividades docentes no PPGECT de que trata o presente edital é a partir de 
agosto de 2014, quando se inicia o semestre letivo da pós-graduação.  

 
7. VALIDADE  

 
A Seleção, ora descrita, terá validade por um ano a partir da data de seleção, podendo ser 

renovado para o ano de 2015, atendendo as normas da Resolução Nº 01/2013 – PPGECT - 
Critérios para Credenciamento e Descredenciamento de Docentes.                                                 

 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
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, 20 de maio de 2014.  
 
 
 
 
 
Prof. Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto 

Silveira 
Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia 
Campus Ponta Grossa da UTFPR 

 

Prof. Guataçara dos Santos Jr. 
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Campus Ponta Grossa da UTFPR 
 

 
 
 
 

 
Prof. Antonio Augusto de Paula Xavier 

Diretor Geral  
Campus Ponta Grossa da UTFPR 
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