
 

 

 

EDITAL N° 13/2022 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA E AMBIENTAL 

 

De acordo com os critérios estabelecidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Química Tecnológica e Ambiental (PPGQTA) da FURG, publicados no 

website do Programa, este edital torna público o processo de credenciamento e 

recredenciamento de docentes no ano de 2022.  

Para a solicitação de credenciamento os candidatos devem enviar por e-mail 

(ppgquimica@furg.br) os documentos a seguir descritos no período definido no Anexo I:  

1. Encaminhar carta de solicitação à Coordenação do curso solicitando 

credenciamento (destacar descrição de atividades que pretende realizar enquanto membro 

do programa, proposta de novas disciplinas ou descrição das disciplinas já existentes que 

pode ministrar). 

2. Projeto de pesquisa dentro das áreas de concentração do PPGQTA. 

3. Currículo Lattes personalizado (período de 2020 até o momento).  

Para a solicitação de recredenciamento os candidatos devem enviar por e-mail 

(ppgquimica@furg.br) os documentos a seguir descritos no período definido no Anexo I:  

1. Encaminhar carta de solicitação à Coordenação do curso solicitando 

credenciamento com a descrição de projetos(s) cadastrado(s) no SisProj-FURG (nenhum 

docente permanente será recredenciado sem projeto de pesquisa registrado ou em trâmite 

para registro no SisProj-FURG; não serão aceitos como válidos projetos de pesquisa em 

andamento com data de previsão de conclusão menor ou igual a 3 (três) meses da data de 

publicação deste edital). 

2. Caso o docente deseje mudar de área de concentração deverá anexar Projeto 

de Pesquisa, com aderência à mesma.  

3. Currículo Lattes personalizado (período de 2020 até o momento).  

4. Descrição da participação em Comissões do PPGQTA, Comissões 

institucionais, Disciplinas ofertadas no PPGQTA, Corpo editorial de revista com JCR, 

Participação em sociedades científicas nacionais, Participação em sociedades científicas 



 

 

internacionais, Cargos administrativos (coordenação e vice-coordenação de curso, direção, 

pró-reitoria, etc), Coordenação de projetos financiados, Equipe de projetos financiados, 

Aprovação de bolsas IC e IT (Fapergs e CNPq) e PDE (todos os itens devem estar 

declarados no Currículo Lattes). 

A avaliação para credenciamento e recredenciamento seguirá os critérios 

estabelecidos no Capítulo III das normas do PPGQTA 

(https://ppgqta.furg.br/images/Formularios/Normas_PPGQTA_2020.pdf) e na Resolução 

Normativa de recredenciamento 

(https://ppgqta.furg.br/images/RESOLUO_NORMATIVA_PPGQTA_-_recredenciamento.pdf). A 

comissão de avaliação é composta pelos professores Daiane Dias (Presidente), Bruno Meira 

Soares, Gilberto Filmann, Marcelo de Godoi e Tito Roberto Sant'Anna Cadaval Júnior. 

Após avaliação, a comissão encaminhará o resultado ao Colegiado do PPGQTA para 

apreciação e tomada de decisão, conforme está disposto nos Artigos 11 e 13 das Normas 

de Funcionamento do PPGQTA. Em relação ao resultado, caberá́ ao Colegiado do PPGQTA 

a decisão final e justificativa de aceite ou negação da solicitação de credenciamento e 

recredenciamento, que ficará registrada em ata e será enviada por e-mail aos solicitantes 

após à reunião do Colegiado.  



 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA  

Período para envio da solicitação de credenciamento e 

recredenciamento 

24/11/2022 a 

13/12/2022 

Avaliação das solicitações  14 a 21/12/2022 

Avaliação do colegiado do PPGQTA 22/12/2022 

Divulgação dos resultados  22/12/2022 

 

 

 

 

Rio Grande, 23 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
  Profa. Dra. Daiane Dias  
(Presidente da Comissão) 

 
 
 
 

 
(a via original encontra-se assinada) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


