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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

EDITAL PPGComp Nº 04/2021

(Re)credenciamento de docentes permanentes

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação - PPGComp do
Centro de Ciências Computacionais - C3 da Universidade Federal de Rio Grande - FURG, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo de (re)credenciamento de
docentes permanentes, conforme especificações a seguir.

1. Dos candidatos

É requisito para inscrição ser docente permanente ou colaborador credenciado no
PPGComp em 2020, ou ser professor do magistério superior lotado no Centro de Ciências
Computacionais da FURG, cumprindo os pré-requisitos estabelecidos nos Art. 3º e Art. 4º da
Portaria CAPES nº 81, de 02 de junho de 2016.

2. Dos documentos para inscrição e do processo de avaliação

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição no Sistema de Inscrições dos
cursos de Pós-Graduação da FURG, no endereço eletrônico  http://www.siposg.furg.br .

Candidatos que não pertençam ao atual corpo docente do PPGComp devem responder
às seguintes questões:

a) linhas de pesquisa em que pretende atuar;
b) comissão assessora à coordenação que deseja participar;
c) disciplinas existentes que deseja ministrar;
d) proposta de nova disciplina contendo título, carga horária, créditos, linha de pesquisa,

ementa e semestre a ser ofertada;
e) planejamento de submissão de artigos em 2021, indicando periódicos ou conferências e

os respectivos estratos qualis CA-CC, título do projeto associado ao resultado da
pesquisa, e se contém coautores discentes do C3.



3. Do cronograma

Lançamento do edital: 25/06/2021
Inscrições: de 26/06/2021 até 02/07/2021 às 17h em https://siposg.furg.br/curso/996
Homologação: até 05/07/2021 em https://siposg.furg.br/curso/996
Recursos da homologação: até 1 dia útil após divulgação, pelo email ppgcomp@furg.br
Resultado preliminar: até 10/07/2021 em https://siposg.furg.br/curso/996
Recursos do resultado: até 1 dia útil após divulgação, pelo email ppgcomp@furg.br
Resultado final: até 14/07/2021 em https://siposg.furg.br/curso/996

4. Do processo de avaliação e (re)credenciamento

Os candidatos serão avaliados com base na produção intelectual publicada em 2019,
2020 e 2021 de acordo com a pontuação das conferências e periódicos em que os artigos
foram publicados, conforme estratos e valores publicados em na página Web
https://ppgcc.github.io/discentesPPGCC/pt-BR/qualis/. A pontuação obtida em cada produção
será igualmente dividida a todos os coautores candidatos ao (re)credenciamento.

Os currículos Lattes deverão ser atualizados até o fechamento das inscrições, pois
serão coletados para análise logo antes da homologação das inscrições.

Serão considerados (re)credenciados os candidatos com pontuação total igual ou
superior ao equivalente a 2,5 (A1). Conforme Art. 8º do regimento do PPGComp, são
atribuições dos docentes credenciados: I – ministrar disciplinas; II – orientar alunos; III –
publicar regularmente; e IV – integrar, no mínimo, uma comissão e uma linha de pesquisa do
Programa.

Com exceção do Professor Permanente Sênior - PPS, os candidatos que não atingirem
a pontuação definida serão descredenciados. Docentes permanentes ou colaboradores que
não estejam inscritos neste processo também serão descredenciados. Os estudantes sob
orientação dos docentes descredenciados serão direcionados a colegas credenciados. Os
docentes descredenciados poderão atuar como coorientadores.

A comissão de avaliação será composta pelo Coordenador do PPGComp, pelo
Coordenador Adjunto do PPGComp e pelo Diretor do Centro de Ciências Computacionais.

Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGcomp.

Prof. Dr. Eduardo Nunes Borges
Coordenador do PPGComp
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