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Edital nº 02/2020 — PRPPG/UNITAU 

Seleção de docentes para participar do Programa de capacitação de professores 

doutores para atuação em Programas e projetos de pesquisa científica, 

tecnológica ou inovadora, e pós-graduação da PRPPG 

 

O Programa de capacitação de professores doutores para atuação em Programas e 

projetos de pesquisa científica, tecnológica ou inovadora, e pós-graduação foi instituido 

na Unitau a partir da deliberação Consep n. 118/2019. 

Considerandose a necessidade de atualizar, ampliar e diversificar a pósgraduação stricto 

sensu da UNITAU; de incentivar e incrementar a participação de docentes nas atividades 

institucionais da pós-graduação, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) 

abre inscrição para candidatos a participar do Programa de capacitação de professores 

doutores para atuação em Programas e projetos de pesquisa científica, tecnológica ou 

inovadora, e pós-graduação, com início previsto para o segundo semestre de 2020. 

 

1.  Da finalidade do programa 

 

1.1 De acordo com a deliberação Consep n. 118/2019, os objetivos do Programa de capacitação 

de professores doutores são: 

 capacitar os professores com título de doutor, reconhecido no Brasil, para atuar em 

programas e projetos de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Taubaté e de outras 

Instituições; 

 

 aprimorar o desempenho acadêmico dos interessados, tornando seus currículos e 

planos de trabalho mais competitivos nos editais da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação PRPPG, bem como nos editais externos de financiamento de pesquisa e pós-

graduação; e 

 

 instruir os docentes interessados em atuar nesse segmento sobre as atuais 

normativas e exigências. 
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1.2 Assim sendo, serão aceitas inscrições de docentes do quadro efetivo da Universidade de 

Taubaté, nas diferentes áreas do conhecimento, desde que portadores de título de doutor, 

reconhecido no Brasil, que estejam atuando ou pleiteiem atuar no segmento de pesquisa 

científica, tecnológica ou inovadora, e pós-graduação 

 

2.  Das inscrições 

 

2.1. Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível no sistema da Secretaria 

Virtual da PRPPG. Para ter acesso ao sistema é necessário ter e-mail institucional 1(@unitau.br) 

e solicitar o cadastro no sistema pelo e-mail nupi@unitau.br. 

2.2. Também no sistema da Secretaria Virtual da PRPPG o candidato terá acesso ao arquivo da 

pllanilha eletrônica de pontuação. Esse arquivo deverá ser preenchido pelo candidato e também 

enviado pelo sistema da Secretaria Virtual. 

2.3. O currículo Lattes do candidato deverá estar no ato da inscrição atualizado; somente 

serão computados os pontos da planilha que estiverem de acordo com o informado na 

plataforma Lattes. 

 

2.4. As inscrições estarão abertas no período de 25 de maio até 06 de junho de 2020. 

 

3.  Do cronograma do processo seletivo 

3.1. Publicação do edital 21/05/2020 

3.2. Inscrição das propostas 25/05/2020 a 06/06/2020 

3.3. Seleção dos candidatos 08/06/2020 a 12/06/2020 

3.4. Divulgação dos candidatos selecionados 18/06/2020 

 

4. Do processo seletivo 

4.1. A classificação e a seleção preliminar dos candidatos será feita pelos membros do NUPI, 

revisada pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e homologada pela Comissão Geral de 

Pesquisa e Pós-graduação - CGPPG; 

 

 

                                                
11 Para obter o e-mail institucional, envie uma solicitação para suporte@unitau.br informando nome, matrícula e 
lotação na Unitau. 
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4.2. Os critérios de seleção serão baseados na pontuação do candidato, na aderência do currículo 

aos programas e projetos de pesquisa de interesse da PRPPG, atuais e futuros. 

 

5. Das atividades 
 

1.1 As atividades dos candidatos selecionados terão início em agosto de 2020. 

1.2 O cronograma das atividades será estabelecido pelo(s) tutor(es) de cada um dos 

selecionados, de acordo com o estabelecido pela deliberação Consep n. 118/2019. 

 

 
 

Gabinete da Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação, 20 de maio de 2020 

 

 

 

 
 

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 
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