
 
 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES NA CATEGORIA DE 

COLABORADORES 
 

EDITAL PPGEng 1/2017 
 
 
 
O Conselho de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil 
e Ambiental (PPGEng), área de concentração em Infraestrutura e Meio Ambiente, no uso 
de suas atribuições e considerando o Regimento Interno do Programa, o Regimento Geral 
da Universidade de Passo Fundo e a Instrução Normativa PPGEng 01/2013, torna público o 
edital de credenciamento de docentes colaboradores para o PGGEng, nos termos a seguir 
explicitados. 
 
 
1. CATEGORIA DE ENQUADRAMENTO DOCENTE E VAGAS 
DISPONIBILIZADAS 
 
1.1 O credenciamento do corpo docente será feito para a categoria de docente colaborador, 
com até quatro (4) vagas para as seguintes disciplinas: 

- Ambiência Urbana; 
- Ciência dos Materiais; 
- Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia; 
- Território e Infraestrutura; 
- Estágio Docente. 

 
 
2.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
2.1 O credenciamento do docente colaborador no Programa terá a vigência até o próximo 
processo de credenciamento de professores colaboradores  
 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1 O candidato deverá encaminhar a solicitação de credenciamento ao Conselho de Pós-
Graduação do PPGEng, via protocolo, até o dia 30 de junho de 2017, indicando a(s) 
disciplina(s) para a(s) qual(is) está se candidatando, juntamente com o link atualizado do 
Curriculum Lattes (período 2014-2017). 
 



 
 

 
3.2 Os docentes que atualmente fazem parte do quadro de colaboradores do PPGEng, e que 
tem interesse em manter esta condição, também deverão se submeter ao processo de 
credenciamento de que trata o presente Edital. 
 
 
4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1 Os candidatos às vagas de docentes colaboradores deverão obrigatoriamente possuir 
título de doutor, além de apresentarem experiência docente e produção científico-
acadêmica nas áreas das disciplinas a que se candidatarem. 
 
 
5. ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO 
 
5.1 Caberá ao Conselho de Pós-graduação (CPG) analisar e classificar as solicitações de 
credenciamento com base nos critérios estabelecidos no item 4 do presente Edital. 
 

5.2 O resultado do processo de credenciamento, firmado em ata do Conselho de Pós-
graduação (CPG), será analisado e homologado pelo Colegiado do PPGEng. 
 
 
 
 
 

Passo Fundo, 13 de junho de 2017.  
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