
Universidade de Taubaté 

Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 

CNPJ 45.176.153/0001-22 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG 
Rua Visconde do Rio Branco, 210 | Centro | Taubaté-SP 

(12) 3625-4217 | prppg@unitau.br 

 

Página | 1   

EDITAL NO 0012/2021 - PRPPG/UNITAU 

 

Chamada e seleção de currículos de professores doutores da UNITAU para 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós-graduação (exclusivo para 

docentes que ainda não possuem carga horária destinada aos cursos Stricto Sensu). 

 
A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, visando fortalecer os programas de pós-graduação Stricto Sensu, 

os grupos de pesquisa, a captação de fomento à pesquisa científica e tecnológica e 

o acesso docente, torna pública a chamada e seleção de currículos de professores 

doutores, do quadro de docentes ativos da UNITAU, para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e pós-graduação para atribuição de horas atividades junto aos 

programas. 

 

1 – Do público-alvo 

1.1 Somente poderão se inscrever professores doutores pertencentes ao quadro de 

docentes da Unitau que ainda não tenham parte de sua carga horária na 

instituição destinada aos cursos Stricto Sensu e que tenham disponibilidade para 

desenvolver atividades junto à PRPPG. 

1.2  É desejável que o professor doutor seja um jovem pesquisador ou que já tenha 

experiência de docência em cursos Stricto Sensu. 

 

2 – Da inscrição 

Os candidatos devem se inscrever eletronicamente, no período de 17/12/2021 

a 19/01/2022, por meio do link https://forms.office.com/r/cSjmccX808, inserindo 

todas as informações solicitadas no sistema. 

 

3 – Do resultado 

3.1 A atribuição de horas atividades na PRPPG é subordinada à análise 

comparativa de pontuação docente, relativa ao corpo docente do curso escolhido, e 

ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária e financeira. 

https://forms.office.com/r/cSjmccX808


Universidade de Taubaté 

Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 

CNPJ 45.176.153/0001-22 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG 
Rua Visconde do Rio Branco, 210 | Centro | Taubaté-SP 

(12) 3625-4217 | prppg@unitau.br 

 

Página | 2   

4 – Do cronograma 
 

Publicação do edital: 17/11/2021  

Inscrição: 17/12/2021 a 19/01/2022 

Análise dos currículos: 20/01/2022 a 31/01/2022 

Divulgação do resultado: 01/02/2022 

 
5 – Das disposições finais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós- 

graduação. 

 
 
 

Taubaté, 17 de novembro de 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa 
Pró-reitora de Extensão 

Respondendo pela  
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

 
 
 
 

Prof. Dr. Moacir José dos Santos 
Coordenador do NIT 

Núcleo de Inovação Tecnológica 


