
 
EDITAL N° 01/2023 

 

Processo para Credenciamento de Docentes Pesquisadores 
 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Regional de Blumenau 

–FURB, torna público a abertura de inscrições para o PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

DEDOCENTES PESQUISADORES, como professores permanentes para o curso de Mestrado 

em Engenharia Química – PPGEQ-FURB.  

 
NÚMERO DE VAGAS: 01 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 22/02/2023 a 10/03/2023 
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Secretaria do PPGEQ (Campus 2, Bloco I, Sala I-302) 
 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E DO PLANO DE ATIVIDADES para 

os docentes do PPGEQ: a partir das 10 horas do dia 21/03/2023, com duração de 30 minutos. A 

ordem de apresentação será informada após o término do período de inscrições. Após as 

apresentações será feita a defesa individual do Projeto e do Plano perante a Comissão de 

Credenciamento (tempo limitado à 30 minutos por candidato inscrito). 

 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 28/03/2023 no site do Programa de Mestrado em 
Engenharia Química: www.furb.br/ppgeq  
 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CANDIDATO AO CREDENCIAMENTO: 

• Ser graduado em Engenharia Química e portador de título de doutor em Engenharia 

devidamente registrado, na data da inscrição. Podem também, serem aceitos diplomados 

por instituições estrangeiras, cujos diplomas tenham sido reconhecidos pelos órgãos 

nacionais competentes. 

• Ser docente do quadro da FURB. 

• Apresentação, pelo docente, de um projeto de pesquisa em uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Mestrado em Engenharia Química da FURB, onde ele seja o Coordenador. 

• Apresentação, pelo docente, de um programa de atividades para os próximos 03 (três) anos 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e ao Departamento de 

Engenharia Química da FURB. 
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• Publicação de, pelo menos, um artigo científico por ano, nos últimos 03 (três) anos, em 

periódicos indexados no Qualis da CAPES, sendo, pelo menos, um deles como autor 

principal. 

 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

• Currículo Lattes atualizado. Apresentar cópia de comprovação dos itens que constam nos 

requisitos exigidos para o candidato ao credenciamento neste edital. 

• Projeto de Pesquisa, conforme exposto nos requisitos exigidos para o candidato ao 

credenciamento neste edital. 

• Plano de Atividades para os próximos 03 anos, conforme exposto nos requisitos exigidos 

para o candidato ao credenciamento neste edital. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Uma Comissão de Credenciamento, integrada por três docentes permanentes, designada pelo 

Colegiado do PPGEQ, acompanhará e avaliará a documentação apresentada pelos candidatos, 

considerando os seguintes critérios de avaliação: 

Descrição dos Critérios de Avaliação Pontuação 
Projeto de pesquisa e sua convergência em uma das linhas de pesquisa do 
PPGEQ, onde ele seja o Coordenador. 

35 

Plano de atividades e sua convergência com as atividades do PPGEQ e do 
DEQ. 

35 
 

Análise do CV Lattes da(o) candidata(o), observando-se a frequência e 
volume da produção, considerando-se o que prescreve a Resolução 
75/2009 (Art. 69, Inciso I, § 2o. (Publicação de, pelo menos, um artigo 
científico por ano, nos últimos 03 (três) anos, em periódicos indexados no 
Qualis da CAPES, sendo, pelo menos, um deles como autor principal). 

30 
 

 
 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

Período de Inscrição 22/02/2023 a 10/02/2023 

Homologação das Inscrições e Divulgação dos Selecionados 13/03/2023 

Período de Recursos 14/02/2023 a 16/03/2023 

Respostas às Solicitações de Recursos 17/03/2023 

Apresentação de Projeto de Pesquisa 21/03/2023 

Divulgação do Resultado 22/03/2023 

Período de Recurso 22/03/2023 a 24/03/2023 



Resposta às Solicitações de Recursos 27/03/2023 

Divulgação do Resultado Final 28/03/2023 

 
 
 

Blumenau, 15 de fevereiro de 2023. 
 
Mais informações poderão ser obtidas: 
• Na secretaria do PPGEQ – Sala I-302 – Bloco I do Campus II da FURB, na Rua São Paulo, 3250, - 

Itoupava Seca – Blumenau – SC. 
• Por e-mail: ppgeq@furb.br 
• Por telefone: (47) 3221-6144 ou (47) 3221-6049 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Marcela Kotsuka da Silva Câmara Bastos 
 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 


