
 

 
 

 
                                  
 
 
 

EDITAL PPU - 07/2020  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 05/2020 PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES  

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano (PPU), da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), com base na Resolução n.º 32/17-CEPE e no Regimento Interno do Programa, torna público os critérios 

e procedimentos para CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PERMANENTES. 

 

1. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS (AS) INTERESSADOS (AS) 

 

Art. 1º. O (A) interessado (a) em participar do Processo de Credenciamento Docente, objeto deste Edital, deve 

atender a todos os requisitos abaixo citados: 

a) Possuir título de Doutor em áreas afins ao Planejamento Urbano e Regional/ Demografia (PUR/D), que 

lhe habilite a orientar e/ou conduzir pesquisas na área de Planejamento Urbano e Regional; 

b) Preferencialmente, manter vínculo funcional em regime de Dedicação Exclusiva (DE) em algum 

departamento ou similar na UFPR; 

c) Participar de Grupo de Pesquisa registrado no DGP/CNPq, certificado pela UFPR; 

d) Apresentar produção relevante e regular de acordo com os critérios da área de Planejamento Urbano e 

Regional / Demografia (PUR/D), da Capes, nos últimos 5 anos (período de 2015-2020); 

e) Coordenar ou fazer parte de equipe de projetos de pesquisa em sua área de investigação; 

f) Possuir experiência de orientação de trabalhos de conclusão de curso e/ou de iniciação científica, sendo 

desejável a experiência na orientação no stricto sensu. 

 

Art. 2º. Para atuar como professor permanente, na data de credenciamento ao Programa, o (a) interessado (a) não 

deve atuar como professor(a) permanente em outro programa de pós-graduação stricto sensu integrante do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação da CAPES. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º. Os pedidos de credenciamento deverão ser endereçados ao Colegiado do PPU e deverão conter os seguintes 

documentos: 

a) Formulário de inscrição (Anexo I) com apresentação de carta com exposição dos motivos da solicitação 

de credenciamento, além de indicar como as atuais ou futuras pesquisas do (a) interessado (a) podem contribuir 

com as Linhas de Pesquisa do Programa; 



 

 
 

b) Currículo Lattes atualizado, com documentação comprobatória das produções científicas a partir de 2015 

até a data limite da inscrição; 

c) Comprovante de participação em Grupo de Pesquisa registrado no DGP/CNPq, certificado pela UFPR; 

d) Apresentação de proposta de contribuição didática para uma disciplina obrigatória do Programa; 

e) Apresentação de proposta de contribuição didática para a oferta de uma disciplina eletiva, com respectiva 

ementa e bibliografia, com aderência às Linhas de Pesquisa do Programa; 

f) Projeto de pesquisa em desenvolvimento ou a ser desenvolvido pelo candidato, em alinhamento com as 

Linhas de Pesquisa do Programa. 

 

Art. 4º. Os pedidos de credenciamento deverão ser enviados entre 31 de agosto de 2020 até às 23h59 do dia 07 de 

outubro de 2020. 

§ 1º. Os professores com vínculo funcional com a UFPR devem enviar o pedido de credenciamento por meio 

de processo SEI, endereçado ao UFPR/R/TC/PPU. 

§ 2º. Os professores sem vínculo funcional com a UFPR devem enviar o pedido de credenciamento por e-mail, 

endereçado ao ppu@ufpr.br. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 5º.  Os (As) candidatos (as) serão selecionados e classificados por meio dos seguintes critérios de avaliação: 

a) Aderência temática às Linhas de Pesquisa e área de concentração do PPU; 

b) Currículo Lattes; 

c) Produção técnica e científica qualificada nos últimos 5 anos (2015 a 2020); 

d) Experiência de orientação de trabalhos de conclusão de curso e/ou de iniciação científica e/ou orientação 

no stricto sensu; 

e) Proposta de contribuição didática para uma disciplina obrigatória do Programa; 

f) Proposta de contribuição didática para a oferta de uma disciplina eletiva. 

 

4. DO RESULTADO 

Art. 6º.  O resultado deste Processo Seletivo será publicado no website do Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano (http://www.tecnologia.ufpr.br/portal/ppu/processo-seletivo/). 

 

Art. 7º. Os candidatos classificados serão chamados para integrar o copo docente do PPU de acordo com a 

conveniência e as áreas prioritárias do Programa, em atendimento às regras definidas pela CAPES para a área de 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia. 

 

Art. 8º Os candidatos classificados poderão ser chamados a integrar o corpo docente do Programa em um período 

de até 2 anos, a contar a partir da data de publicação do resultado deste Processo de Credenciamento Docente. 

 



 

 
 

5. DO CRONOGRAMA 

Art. 9º.  Este Processo Seletivo será orientado pelo cronograma exposto abaixo:  

Data Atividade 
31/08/2020 Início das inscrições 
07/10/2020 Encerramento das inscrições 
08/10/2020 a 30/10/2020 Período de avaliação pela Comissão de Credenciamento 

de Docentes 
Até 31/10/2020 Divulgação do resultado 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º. Casos omissos ou excepcionais não previstos neste edital serão avaliados pela Comissão de 
Credenciamento de Docentes. 
 
 
 

Curitiba, 30 de setembro de 2020. 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Alessandro Filla Rosaneli 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano 

  



 

 
 

 
 
ANEXO 1 EDITAL PPU – 05/2020 – Formulário de Inscrição 
 

Nome completo:   
Email:  
Telefone:  
Unidade de lotação na UFPR:  
Link para acesso ao Currículo Lattes:  
Título:  
Ano de titulação:  
Exposição dos motivos da solicitação de credenciamento: [máximo 5.000 caracteres com espaço] 
Contribuição para as Linhas de Pesquisa do Programa (projetos de pesquisa em desenvolvimento e/ou 
propostas futuras): [máximo 5.000 caracteres com espaço] 
Data:  
Assinatura do(a) interessado (a):  
 

 
 
 


