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Edital n
o
 007/2019 - PRPPG/UNITAU 

Chamada e seleção de currículos de professores doutores 
da UNITAU para desenvolvimento de atividades de pesquisa 

e pós-graduação 
 

 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 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.  
 

Professores doutores interessados, jovens pesquisadores ou com experiência 
em pesquisa e pós-graduação e disponibilidade para desenvolver atividades junto à 
PRPPG devem se inscrever eletronicamente (prppg@unitau.br), no período de 19 de 
novembro a 03 de dezembro de 2019, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

- Requerimento devidamente preenchido (ANEXO I); 

- Currículo lattes atualizado http://lattes.cnpq.br;  

- Proposta de plano de trabalho semestral, com descrição objetiva das atividades  e 
metas pretendidas por bimestre, totalizando 12 meses (máximo 2 páginas) 
(ANEXO II); Os docentes que já tiverem algum projeto de pesquisa realizado na 
UNITAU, aprovado por agência de fomento, podem substituir o plano de trabalho 
do ANEXO II pelo cronograma e plano do trabalho do projeto com fomento. 

- Planilha de pontuação docente devidamente preenchida em formato .xls ou .xlsx 
(ANEXO III) 

 
 A atribuição de horas atividades na PRPPG é subordinada à análise 
comparativa de pontuação docente e ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária 
e financeira. 

 

mailto:prppg@unitau.br
http://lattes.cnpq.br/
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ANEXO I - Requerimento 
 

NOME DO REQUERENTE 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

CURRÍCULO LATTES 

LINK:  

 

OBJETIVOS DE INGRESSO NA PRPPG 

 

 

 

 

 

 

CONTATO 

NOME: 

EXTERNO: LOTAÇÃO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

PROFESSOR OU PESQUISADOR QUE O (A) RECOMENDA  

NOME: 

INSTITUIÇÃO:  LOTAÇÃO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

  

 
Declaro, para os devidos fins, ser professor da UNITAU e conhecer as regras de atribuição 

de carga horária da instituição. 
 

Taubaté, _____ de ________________ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
Docente requerente
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ANEXO II - Plano de trabalho 
 

2020 Atividades de ensino  

1
o
 trimestre  

2
o
 trimestre  

3
o
 trimestre   

4
o
 trimestre  

 
 

2020 Atividades de pesquisa  

1
o
 trimestre  

2
o
 trimestre  

3
o
 trimestre   

4
o
 trimestre  

 
 

2020 Captação de fomento externo 

1
o
 trimestre  

2
o
 trimestre  

3
o
 trimestre   

4
o
 trimestre  

 
 

2020 Produção científica 

1
o
 trimestre  

2
o
 trimestre  

3
o
 trimestre   

4
o
 trimestre  

 
OBS: inserir linhas conforme necessidade, limitando-se a 2 páginas. 
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ANEXO III  - Planilha para pontuação docente 
 
 
 

 


