MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

EDITAL 06/2022/PPGECI
SELEÇÃO DE DOCENTE PERMANENTE (DP) - MESTRADO ACADÊMICO EM
ENGENHARIA CIVIL
(Interno e externo à Unila)
A Coordenadora, em exercício, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECI)
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeada pela Portaria
UNILA nº 113/2022/GR, com publicação no Boletim de Serviço nº 62, de 05 de Abril de 2022,
torna público o edital para seleção de professores doutores, internos e externos à UNILA, para
atuarem como docentes permanente e/ou colaboradores no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil, nível mestrado acadêmico.

1 DAS VAGAS
1.1
Serão selecionados até 6 (seis) professores com titulação mínima de doutorado para
atuação como docente permanente (DP), para candidatos internos e externos à Unila.

2 LINHAS DE PESQUISA
2.1
Serão selecionados professores com atuação na área de concentração de “construção” com
produção vinculada a ao menos uma das três linhas de pesquisa do PPGECI, a saber:
(a)
(b)
(c)
2.2

Linha 1 - Materiais e Ecoeficiência.
Linha 2 - Estruturas.
Linha 3 - Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Será observado o equilíbrio de docentes entre as linhas de pesquisa do programa.

3 DAS ATRIBUIÇÕES
3.1
O(s) professor(es) credenciado(s) como docente permanente ou colaborador terá(ão) suas
atribuições
estabelecidas
no
regimento
interno
do
PPGECI
(https://portal.unila.edu.br/mestrado/engenharia-civil/normas-do-curso-de-pos-graduacao-em-eng
enharia-civil).
3.2
O Docente cadastrado como permanente (DP) deverá ministrar ao menos 30 horas aulas
(2 créditos) por ano, preferencialmente presencial.
3.3
O Docente cadastrado como Permanente (DP) deverá atuar em orientações de mestrado,
realizar pesquisas, publicações e ministrar disciplinas no PPGECI.
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3.4

O não atendimento às atribuições poderá implicar no seu desligamento do PPGECI.

4. DO VÍNCULO COMO DOCENTE PERMANENTE OU DOCENTE COLABORADOR
4.1
O credenciamento como docente Permanente poderá ser renovado a cada 2 (dois) anos,
por solicitação do docente ou interesse do PPGECI. O DP poderá ser descredenciado a qualquer
tempo por decisão do colegiado do PPGECI.
4.2
O credenciamento de docente permanente externos à universidade não gera vínculo
empregatício com a Universidade Federal da Integração-Latino Americana.
4.3

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do PPGECI não são remuneradas.

5. INSCRIÇÃO
5.1
O candidato deverá submeter sua inscrição pela plataforma Inscreva, formulário Seleção
de Docente Permanente PPGECI (https://inscreva.unila.edu.br/) entre os dias 02 de maio e 14 de
maio de 2022, anexando os seguintes documentos em pdf:
a) Proposta
de
atuação
em
disciplinas
do
PPGECI
(https://portal.unila.edu.br/mestrado/engenharia-civil/disciplinas)
b) Carta de apresentação contendo:
i. Motivação para atuação no PPGECI-UNILA;
ii. Indicação da linha de pesquisa de atuação (ao menos uma);
iii. Descrição dos projetos de pesquisa em desenvolvimento;
iv. possíveis temas de pesquisa para orientação de dissertações;
v. Lista das publicações qualificadas nos últimos 4 anos (2018 até o atual), com a
indicação do fator de impacto (JCR, SRJ e/ou qualis); e,
i. Relação de produção técnica e/ou Tecnológica e/ou livros ou capítulos
publicados de 2018 até atual (se houver).
c) Currículo lattes atualizado.

6. AVALIAÇÃO
6.1
As candidaturas serão avaliadas pela comissão de avaliação de processo seletivo do
PPGECI, considerando os critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes do
programa.
6.2
Para tal, será considerada a produção qualificada dos docentes, conforme indicado no
currículo lattes dos últimos quatro anos (e relação da alínea v do item 5.1), seguindo os cômputos
do documento de área para Engenharias I.
6.3
A classificação como DP será fundamentada nestes indicadores, assim como no potencial
de colaboração no PPGECI, considerando a aderência às linhas atuais de pesquisa do programa,
conforme informações constantes nos documentos do item 5.1.
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6.4
A comissão de seleção poderá selecionar até dois candidatos para atuação como docentes
colaboradores (DC) ou como jovem docente permanente (JDP).
i) Considera-se JDP como pesquisadores com até 6 (seis) anos de doutoramento, contratados em
regime de dedicação exclusiva nas instituições, com dedicação adequada ao programa para atuar
em docência, pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e extensão.

6.5
Caso necessário, a comissão de avaliação poderá convocar os candidatos inscritos para
entrevista (virtual), com agendamento prévio.
7. CRONOGRAMA
Inscrições
Resultado Preliminar
Recursos
Resultado Final

02 a 14 de maio de 2022
17 de maio 2022
19 de maio de 2022
20 de maio de 2022

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1
Os candidatos aprovados deverão apresentar Termo de Ciência da Chefia superior da sua
origem para atuação como docente colaborador no PPGECI, em atividades de ensino, pesquisa e
coorientação (Anexo I), para que possa ser realizado seu credenciamento, no período máximo de
10 (dez) dias úteis contando a divulgação do resultado final deste edital.
8.2
Casos omissos e não previstos por este edital serão analisados e deliberados pela
Comissão de Seleção da Pós-Graduação em Engenharia Civil da UNILA.
8.3
Dúvidas
e
informações
adicionais
direcionar
para
o
e-mail:
secretaria.ppgeci@unila.edu.br ou coordenacao.pgeci@unila.edu.br.

Foz do Iguaçu, 29 de abril de 2022

Prof.ª Dr.ª Edna Possan
Coordenadora
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
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ANEXO I
TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu (NOME, CARGO, e UNIVERSIDADE), declaro pelo presente termo estar ciente de acordo com a
participação do (a) Prof (a). (NOME, CPF, CARGO) junto ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil (PPGECI) da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), para
atuação como docente (INDICAR SE COLABORADOR OU PERMANENTE), com atribuições
estabelecidas no Regimento do PPGECI, tais como, realizar pesquisas, orientar e/ou coorientar
alunos de mestrado e ministrar de 30 a 60 horas anuais em ao menos uma disciplina no Programa.

______________________________________
Assinatura do Professor

______________________________________
Assinatura do Representante da IES de origem
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