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EDITAL Nº 0010/2022 - PRPPG/UNITAU 
 

 

CREDENCIAMENTO 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 de credencimanto 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 (exclusivo para 

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

 
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 20/06/2022 a 

01/07/2022, por meio do link https://forms.office.com/r/56E2SXUd2p , inserindo todas as 

informações solicitadas no sistema. 

 
3 – Do resultado 

Os docentes selecionados deverão realizar capacitação junto ao Programa de  Pós-

graduação que indicaram no momento de inscrição para o credenciamento de professores 

doutores da Unitau para desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós-graduação, 

observando as disposições da Deliberação nº 043/2022. 

 

https://forms.office.com/r/56E2SXUd2p
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4 – Do cronograma 
 

 Publicação do Edital: 20/06/2022  

 Inscrição: 20/06/2022 a 01/07/2022 

 Análise dos Currículos: 04/07/2022 a 07/07/2022  

 Divulgação do resultado: 08/07/2022 

 
5 – Das disposições finais 

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

Esclarecimentos adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelo e-mail: 

nit-prppg@unitau. 

 
 
 

Taubaté, 20 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 

 

 

 

 

Prof. Dr. Moacir José dos Santos 

Coordenador do NIT Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 


