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EDITAL PPGT/FT Nº 05/2020 – CREDENCIAMENTO DE 

PROFESSORES/PESQUISADORES  

 

O Programa de Pós-graduação em Tecnologia (PPGT) comunica que estão abertas as 

inscrições para Credenciamento/Recredenciamento de Professores/Pesquisadores, nos 

termos da Instrução Interna CPG/FT nº 02/2020.  

Poderão participar deste processo tanto Professores/Pesquisadores interessados em se 

credenciar junto ao PPGT quanto Professores/Pesquisadores já credenciados no PPGT e 

que desejam renovar seu credenciamento.  

1. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição acontecerá pelo e-mail posgrad@ft.unicamp.br, impreterivelmente até às 

23h59 do dia 11/09/2020. Em assunto colocar: “Inscrição para o Edital de 

Credenciamento”. 

As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida, fora dos prazos estabelecidos ou 

em desacordo com as respectivas instruções deste Edital serão automaticamente 

desconsideradas. 

 

Documentos necessários para a inscrição 

I - Plano de Atividades, conforme Anexo A da Instrução CPG/FT nº 02/2020 (um arquivo 

no formato PDF). 

II - Formulário de Credenciamento, preenchido conforme Anexo B da referida Instrução. 

Para o preenchimento deste formulário, o candidato deverá considerar as atividades 

realizadas no quadriênio 2017-2020 (um arquivo no formato XLS ou XLSX). 

III – Documento detalhando, item a item, toda a produção contabilizada no Formulário 

de Credenciamento, conforme Anexo 1 deste Edital (um arquivo no formato PDF). 

 

** O nome do candidato deve constar no nome dos três documentos listados acima. 

2. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da documentação será realizada pela Comissão de Pós-graduação da 

Faculdade de Tecnologia. 

https://www.ft.unicamp.br/
https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/Instru%C3%A7%C3%A3o_CPG-FT_02_2020.pdf
mailto:posgrad@ft.unicamp.br
https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/Formulario-Credenciamento-Docente_2020.xlsx
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A Comissão elaborará um parecer geral, sobre o processo de credenciamento e critérios 

adotados, que será apreciado pela Congregação. 

3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado deste Edital será divulgado até o dia 12/10/2020, via e-mail.  

4. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

Atividade Data/Período 

Lançamento do Edital 17/08/2020 

Inscrições 17/08/2020 a 11/09/2020 

Homologação das inscrições 14/09/2020 

Análise dos documentos 15/09/2020 a 21/09/2020 

Reunião CPG 24/09/2020 

Apreciação pela Congregação 08/10/2020 

Divulgação do Resultado 12/10/2020 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os docentes credenciados serão habilitados a receber novos alunos no próximo processo 

de seleção de discentes, respeitando-se os critérios estabelecidos nas normativas do PPGT 

e da Unicamp.  

Docentes atualmente credenciados, que não atingirem os critérios que serão estabelecidos 

pela CPG, ou que não se inscreverem neste Edital, não poderão orientar novos alunos e 

serão automaticamente descredenciados do PPGT ao final das orientações vigentes. 

Casos omissos a este Edital serão analisados pela Comissão de Pós-graduação da 

Faculdade de Tecnologia. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Tecnologia 

E-mail: posgrad@ft.unicamp.br 

Telefone: (19) 2113-3332 

 

 

 

 

 

https://www.ft.unicamp.br/
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Anexo 1 – Instruções para detalhamento da produção contabilizada no Formulário 

de Credenciamento 
 

Antes do preenchimento do Formulário de Credenciamento o candidato deve ler 

cuidadosamente o Anexo B da Instrução CPG/FT nº 02 /2020. 

No Documento de Detalhamento da produção deverão ser apresentados os itens 

contabilizados em cada aba do Formulário de Credenciamento, da seguinte forma: 

1. Aba Produção Bibliográfica: referência completa dos artigos. Os artigos aceitos 

poderão ser pontuados desde que seja anexada a comprovação de aceite da 

publicação;  

2. Aba Produção Tecnológica: referência completa de patentes e registros de 

software;  

3. Aba Ações Sociedade:  

a) Referência completa dos livros técnicos, didáticos e capítulos de livros; 

b) Detalhar os materiais didáticos desenvolvidos; 

c) Detalhar os eventos organizados; 

4. Aba Projetos: Detalhar os projetos, indicando o tipo e fornecendo número de 

Processo, quando aplicável; 

5. Aba Outras Atividades: 

a)  Listar os códigos das disciplinas ministradas e respectivos semestres 

(considerando o Segundo Semestre de 2020); 

b)  Listar os nomes completos dos pós-graduandos; 

c)  Listar os nomes completos dos pós-doutorandos e período de atuação. 

Quando as atividades listadas contarem com a colaboração de discentes ou docentes, 

vinculados ao PPGT, é importante destacá-los, da seguinte forma: 

 Docentes: nomes sublinhados; 

 Discentes: nomes em negrito.  

https://www.ft.unicamp.br/

