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EDITAL 026/2018
(publicado no Boletim de Serviço nº 735 de 03 de abril de 2018)

Processo de Credenciamento de Docentes Permanentes e

Colaboradores junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Nanociências e Materiais Avançados –

nível Mestrado e Doutorado.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados 
(PPG-NMA) da Universidade Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições 
para pedido de credenciamento de novos docentes.  

A seleção será realizada pela Comissão de Seleção a qual será presidida pela servidora docente 
Iseli Lourenço Nantes-Cardoso – Siape 1707133, sendo seus demais membros os servidores 
docentes Adalberto Fazzio – Siape: 1612595, André Sarto Polo – Siape: 1671688, Antônio 
Álvaro Ranha Neves – Siape: 2946001, Derval dos Santos Rosa – Siape: 1671275, Fabio 
Furlan Ferreira  - Siape 1734908, José Antônio Souza – Siape: 2605463, Márcia Aparecida da 
Silva Spinacé – Siape: 1763443 e Mariselma Ferreira – Siape: 1544415 e Roosevelt Droppa 
Junior – Siape: 1734912. 

1. PERFIL DO CANDIDATO

O candidato deverá: 
a) ser portador de Título de Doutor reconhecido pela Capes.
b) pesquisar em uma das áreas de Concentração do Programa.
c) ser docente da UFABC em regime de dedicação exclusiva para a posição permanente.
d) pesquisadores externos são credenciados exclusivamente como colaboradores.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado (formato.zip) para o e-mail nano@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem deve ser 
“Inscrição – Docente NMA” seguida do nome completo do candidato. 

1. Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br);
2. Projeto de Pesquisa
3. Carta justificando o pedido de credenciamento
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os inscritos serão avaliados e classificados pela Comissão de Credenciamento que levará em 
conta os seguintes critérios, quando pertinentes, avaliados no quadriênio (2014-2017): 

a) Produção científica de artigos em revistas indexadas, considerando-se aspectos como fator
de impacto (JCR), Qualis da área interdisciplinar da CAPES, entre outros;

b) Outras produções como capítulos e edição de livros na área;

c) Possuir patentes e registros;

d) O docente que pleitear a inserção como permanente ou colaborador pertencente a outros
programas de pós-graduação, internos ou externos à UFABC, deve multiplicar o número de
artigos necessários para credenciamento pelo número de programas dos quais participa, em um
máximo de 03 (três).

e) Possuir projetos de pesquisa com financiamentos concluídos ou em andamento. No último
caso, anexar termo de outorga de projeto(s) aprovado(s) e/ou em execução financiado(s) por
entidade(s) externa(s) à UFABC;

f) Na carta de solicitação de credenciamento explicitar a existência, ou não, de bolsa(s) de
estudo de pós-graduação quando contemplada(s) no(s) projeto(s);

g) Experiência de orientação em vários níveis.

h) Para os docentes vinculados à UFABC, capacidade em ministrar disciplinas oferecidas pelo
programa.

i) Para os docentes colaboradores é desejável a possibilidade de contribuição em disciplinas ou
minicursos.

4. DAS VAGAS

Serão oferecidas 04 (quatro) vagas para docentes permanentes e 04 (quatro) vagas para 
docentes colaboradores. A Comissão de Seleção poderá reavaliar o número de vagas em 
atendimento às normas da CAPES, que prevê o número máximo de 30% de colaboradores. 
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5. CALENDÁRIO

O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos candidatos aprovados é apresentado a 
seguir:
Período de inscrição 03/04/2018 a 02/05/2018
Análise da documentação 03 a 10/05/2018
Divulgação do resultado 11/05/2018
Prazo para recurso 12 a 16/05/2018
Divulgação do resultado final 18/05/2018

6. DOS RECURSOS

Os recursos a que os candidatos têm direito deverão ser direcionados EXCLUSIVAMENTE 
para o e-mail institucional para seleções do Programa de Pós Graduação em Nanociências e 
Materiais Avançados (nano@ufabc.edu.br) – identificado por: “Assunto: Recurso do 

Credenciamento NMA – nome completo do candidato, conforme calendário estabelecido no 
item 5.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Seleção.

7.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, das 
Normas Internas do Programa e do Regimento da Pós-graduação Stricto Sensu.

7.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa 
de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, a ser acessado pelo link 
http://propg.ufabc.edu.br/cursos/ ou http://nano.ufabc.edu.br/ .

7.4. O presente Edital terá validade de 06 (seis) meses a partir da publicação no Boletim de 
Serviço da UFABC,  podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Coordenação do Programa.

8. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail
institucional do Programa: nano@ufabc.edu.br.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Nanociências e Materiais Avançados 
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