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Edital nº 017/2022 - UNITAU/PRPPG e FAPETI – PRORROGAÇÃO - VAGAS REMANESCENTES 

 

Seleção de Docentes para participar do Curso “Ciência na Ponta”, trata-se de Programa de 

Capacitação para realização de Projetos nas áreas de Inovação, Pesquisa Científica e 

Tecnológica. 

 
 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) da Universidade de Taubaté (Unitau) e a 

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti) vêm, por meio deste Edital, ofertar o 

Curso “Ciência na Ponta” para Professores Efetivos e Visitantes, estes últimos vinculados a 

Programas de Pós-graduação “Stricto Sensu”, da Unitau. 

O Programa em tela trata da formação em empreendedorismo de Docentes, com o escopo de 

fomentar a cultura de inovação, ciência e tecnologia presente na Instituição. Considera-se a 

necessidade de atualizar, ampliar e diversificar a atuação de Docentes nas atividades institucionais 

da Pós-graduação. 

Nesse diapasão, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) abre inscrição para 

candidatos a participar do Curso “Ciência na Ponta”, conforme delineado abaixo: 

1. Dos Objetivos: 

 
1.1. Os objetivos do Curso “Ciência na Ponta” são: 

 
 Capacitar Professores efetivos da Unitau, bem como Professores Visitantes que estejam 

vinculados a Programas de Pós-graduação “Stricto Sensu” da Unitau; 

 Atuar em Programas e Projetos de Pesquisa na área proposta na Unitau e em outras 

Instituições; 

 Tornar os Currículos dos Docentes e os Planos de Trabalho mais competitivos, nos editais 

internos e externos de financiamento de Pesquisa e Pós-graduação; e 

 Fomentar a cultura de inovação, ciência e tecnologia na Unitau.
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2. Dos Candidatos: 

 
2.1. Serão aceitas inscrições de Docentes do quadro efetivo da Unitau, nas diferentes áreas do 

conhecimento, bem como de Professores Visitantes vinculados a Programas de Pós-graduação 

“Stricto Sensu” da Unitau. 

3. Das Inscrições: 

 
3.1. Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição, disponível (Clique aqui) ou 

entre pelo link https://forms.office.com/r/YzfUQCsmsZ; 

3.2. O acesso ao sistema ocorre por meio de e-mail institucional, já existente ou criado para 

essa finalidade; 

3.3. O Currículo Lattes do candidato deverá estar atualizado, no ato da inscrição; 

 
3.4. As inscrições estarão abertas até 16 (dezesseis) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e 

dois). 

4. Do Curso: 

 
4.1. O Curso “Ciência na Ponta” será realizado por via remota, “on-line”, por meio da 

Plataforma Wilynka; 

4.2. O horário para a realização do aludido Curso é flexível; 

 
4.3. Estarão disponíveis 18 (dezoito) vagas remanescentes para o Curso em tela; 

 
4.4. O Curso será inteiramente gratuito e isento de qualquer ônus ao candidato; 

 
4.5. O prazo para a conclusão do Curso é até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e 

vinte e dois). 

5. Do Cronograma: 

 
5.1. Publicação do Edital nº 017/2022; 

 
5.2. Inscrição dos candidatos interessados a partir de 31 (trinta e um) de agosto de 2022 (dois 

mil e vinte e dois) até o dia 16 (dezesseis) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois); 

5.3. Seleção dos candidatos; 
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5.4. Divulgação dos candidatos selecionados na data de 19 (dezenove) de setembro de 2022 

(dois mil e vinte e dois). 

6. Do Processo Seletivo: 

 
6.1. A classificação e a seleção preliminar dos candidatos serão realizadas pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica da Unitau (NIT) e pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação 

(Fapeti); 

6.2. Os critérios de seleção serão baseados na pontuação do candidato e na aderência do 

respectivo Currículo aos Programas e Projetos de Pesquisa de interesse da PRPPG, atuais e futuros. 

7. Das Atividades: 

 
7.1. As atividades dos candidatos selecionados terão início na data de 20 (vinte) de setembro 

de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

7.2. O cronograma de atividades será estabelecido pelo(s) Tutor(es) de cada candidato 

selecionado. 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Monica Franchi Carniello 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 
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