
 

EDITAL Nº 03/2021 

 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR ORIENTADOR PARA O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCA), no uso de suas 

atribuições legais, torna públicos os critérios e os procedimentos para o preenchimento de vagas para 

credenciamento de novos professores orientadores no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Computação Aplicada. 

1.2. Este edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada 

na 77ª reunião realizada em 13 de maio de 2021. 

1.3. Informações sobre o Programa e Curso podem ser obtidas na Internet no endereço 

http://ppca.unb.br ou via os e-mails ppca@unb.br e mladeira@unb.br. 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1. As vagas oferecidas estão distribuídas por linhas de pesquisa. Número de vagas por linha de pesquisa: 

● Linha de Pesquisa em Gestão de Risco: 02 (duas) 

 

2.2 Cada candidato deve comprovar experiência científica e técnica em áreas dessa linha de pesquisa e 

possuir publicações qualificadas conforme os critérios definidos pela CAPES no Oficio Circular nº 31/2020-

GAB/PR/CAPES e detalhados pela Coordenação de Área da Computação no documento Relatório do Qualis 

Periódicos e Eventos: Área 02.  

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1. As inscrições para o processo seletivo de professor orientador para o Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada deverão ser efetuadas pelo sistema SEI da UnB e 

encaminhadas para a caixa IE/CIC/PPCA com a especificação "EDITAL CREDENCIAMENTO DOCENTE", 

durante o período de 31/05/2021 até o dia 14/06/2021. 

3.2. Não serão aceitas inscrições não efetuadas via o sistema SEI da UnB. 

3.3. No ato da inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos: 

3.3.1. Formulário de inscrição (Anexo I), devidamente preenchido em modelo padrão 

disponível no endereço http://ppca.unb.br. 

3.3.2.  Cópia do currículo Lattes atualizado do candidato, abrangendo a produção bibliográfica 

e técnica compatível com a área da linha de pesquisa de Gestão de Risco. Deverão ser anexados 

comprovantes de toda a produção técnica e científica, e da atuação profissional listada no currículo, 

referente ao período entre fevereiro de 2019 a junho de 2021. 

3.3.3 Devem ser incluídas cópias que identifiquem o veículo da produção bibliográfica e 

técnica (capa, primeira página e ficha catalográfica dos artigos publicados em periódicos, dos livros ou 

capítulos de livros, etc) ou indicados links que permitam o acesso à produção publicada no veículo, ou 

ainda a cópia do aceite do artigo para casos em que não exista o link para acesso ao artigo. 

4. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

4.1. Compete a cada candidato o preenchimento do formulário de inscrição com Produção Qualificada 

neste edital.  

4.2 O candidato deve atingir a 

, segundo a pontuação relacionada nos Itens 4.4 a 4.7, no período de fevereiro de 2019 a junho de 

2021. Além dos 100 pontos, o candidato deve apresentar uma publicação em periódico classificado, pelo menos, 

no estrato B2, segundo o ou o , neste período, e comprovar 

atuação técnica-tecnológica e científica em uma das quatro linhas de pesquisa do PPCA. 

http://ppca.unb.br/
mailto:ppca@unb.br
http://uploads.capes.gov.br/files/OF_CIRCULAR_31-2020-GAB-PR-CAPES.pdf
http://uploads.capes.gov.br/files/OF_CIRCULAR_31-2020-GAB-PR-CAPES.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/ciencia-da-computacao
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/qualis_periodico_eventos_cientifico_Ciencia_Computacao.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/qualis_periodico_eventos_cientifico_Ciencia_Computacao.pdf
http://ppca.unb.br/
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4.3 A pontuação efetiva atribuída para cada publicação do docente, deve estar conforme a classificação 

e pontuação descritas nos Itens 4.4, 4.5 e 4.6, e será dividida pelo número de coautores docentes solicitando 

credenciamento simultaneamente. 

4.4 Para periódicos, a pontuação atribuída a cada um dos estratos são as indicadas na tabela a seguir. 

Para o cálculo do Qualis de Referência utilizar o  da 

Coordenação da Área de Ciência da Computação. 

Estrato A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 

Pontuação para Periódico 100 87.5 75 50 37.5 25 12.5 10 

4.5 Para a publicação de artigo completo em eventos científicos nacionais e internacionais, a pontuação 

atribuída seguirá a tabela abaixo. Para o cálculo do Qualis de Eventos Científicos, baseado no índice h5 do 

Google, utilizar o  da Coordenação da Área de Ciência da 

Computação. 

Estrato A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 

Pontuação para Artigo Completo em Evento 

Nacional ou Internacional 

60 52.5 45 30 22.5 15 7.5 6 

4.6 Para a publicação de livros e capítulos científicos será atribuída pontuação conforme a tabela a 

seguir. Não são aceitos como capítulos de livros os artigos apresentados em eventos cujos anais são publicados 

no formato de livro como, p.ex., eventos da Springer Verlag.  

Publicação Nacional Internacional 

Livro 30 50 

Capítulo 10 20 

4.7 Além da produção bibliográfica, o docente deverá comprovar a produção de pelo menos dois 

produtos técnico-tecnológicos, , entre as dez produções consideradas na 

avaliação do PPCA pela CAPES, pelo Comitê de Área da Ciência da Computação. Os tipos de produtos técnico-

tecnológicos considerados são: i) produção bibliográfica, ii) ativos de propriedade intelectual, iii) tecnologia 

social, iv) curso de formação profissional, v) produto de editoração, vi) software/aplicativo (programa de 

computador), vii) evento organizado, viii) norma ou marco regulatório, ix) base de dados técnico-científica, e 

x) empresa ou organização social inovadora. Deverá ser seguida a conceituação contida no Relatório CAPES 

10062019 Produção Técnica para identificar se a produção a ser lançada pelo candidato é aderente ao tipo de 

produto pretendido. 

Produto Técnico-tecnológico Pontos 

Produção bibliográfica 5 

Ativos de propriedade intelectual 5 

Tecnologia social 5 

Curso de formação profissional 5 

Produto de editoração 5 

Software/aplicativo (programa de computador) 5 

Evento organizado 5 

Norma ou marco regulatório 5 

Base de dados técnico-científica 5 

Empresa ou organização social inovadora 5 

4.8 Artigos, periódicos, livros e capítulos de livros aceitos para publicação e, ainda não publicados, 

podem ser incluídos no Formulário, sendo necessária a inclusão de comprovação (declaração de aceite do editor 

ou equivalente). 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf
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5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

5.1. Serão  aqueles candidatos  que, pela ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas neste Edital.  

5.2. Caso haja desistência formal de candidato selecionado, poderá a Comissão de Seleção chamar o 

candidato classificado em posição imediatamente posterior na respectiva linha de pesquisa, se houver.  

6. DO CRONOGRAMA 

6.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, são apresentadas no cronograma a seguir:  

DATA DESCRIÇÃO HORÁRIO 

01-15/06/2021 Período de inscrições. 
Das 0h0 de 01/06/2021 até às 

12h de 15/06/2021 

15/06/2021 Divulgação da homologação das inscrições. Até às 18h 

18/06/2021 Divulgação do resultado da classificação preliminar. Até às 18h 

21-22/06/2021 Prazo para interposição de recurso. Até às 23h59 de 22/06/2021 

25/06/2021 Divulgação do resultado da classificação final. Até às 18h 

 

6.2. O resultado (para os candidatos selecionados) será divulgado no site do PPCA  

7. DOS RECURSOS 

7.1. Requerimentos de recursos (somente por vício de forma) serão acolhidos se interpostos no prazo 

de até dois dias úteis a partir da divulgação do resultado da classificação preliminar e incluídos no processo SEI. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que: 

8.1.1.Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção. 

8.1.2. Não apresentar toda a documentação, nos prazos e condições estipulados neste Edital. 

8.2. Os docentes credenciados terão as seguintes atribuições: docência (ministrar disciplinas do núcleo 

básico do PPCA e/ou da Linha de Pesquisa na qual ele tiver sido credenciado), orientação (orientar alunos da 

Linha de Pesquisa que tiver sido credenciado), pesquisa, participação em bancas, participação no colegiado e 

comissões, e produção bibliográfica e técnica (segundo os critérios da área de Ciência da Computação).  

8.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ou pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação conforme as suas competências. 

8.4 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste 

Edital e no regimento do Programa de Pós-Graduação, ao qual se inscreve O regimento do PPCA está 

disponível no endereço http://ppca.unb.br. Esse regimento será revisto em 2021, pois está desatualizado devido 

a nova regulamentação do CEPE sobre os programas de pós-graduação da UnB e as novas diretrizes da CAPES 

e da Coordenação da Área de Computação.  

 

Brasília, DF, 01 de junho de 2021. 

 

Prof. Dr. Marcelo Ladeira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada 

Departamento de Ciência da Computação 

Universidade de Brasília 

http://www.ppca.unb.br/
http://ppca.unb.br/
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS  

∙ Nome completo: ___________________________________________________________________________  

∙ Nacionalidade: ____________________________________________________________________________  

∙ Data de Nascimento: ____/____/________  

∙ CPF: _______.________.________/_____  

∙ Matrícula SIAPE: ____________________  

∙ Endereço: ________________________________________________________________________________  

∙ E-mail: __________________________________________________________________________________  

∙ Telefones: ________________________________________________________________________________ 

TITULAÇÃO DOUTORADO  

∙ Ano: ____________  

∙ Área: ____________________________________________________________________________________  

∙ Instituição (Sigla/Nome/País): ________________________________________________________________  

VÍNCULO NA UNB  

∙ Departamento ao qual está vinculado: __________________________________________________________  

∙ Mês/Ano de início:______/________  

∙ Atua em outro Programa de pós-graduação?  [  ] Não   [  ] Sim.  

Qual? ____________________________________________________________________________________  

De qual Universidade? _______________________________________________________________________ 

No outro Programa você é professor  [  ] PERMANENTE    [  ] COLABORADOR  

 

ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO (em números): 

Doutorado  

Mestrado  

Especialização  

Graduação  

Iniciação Científica  

 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS (em números): 

Doutorado  

Mestrado  

 

Há orientações concluídas em outro Programa? [  ] Sim [  ] Não  

Indicar o programa e o número de orientações: ________________________  
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PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (referente ao período de fevereiro de 2019 a junho de 2021) 

 

Periódicos Artigos Eventos Capítulos de 

Livros 

Livros 

Qtd Qualis Qtd Qualis   

 A1  A1   

 A2  A2   

 A3  A3   

 A4  A4   

 B1  B1   

 B2  B2   

 B3  B3   

 B4  B4   

 

 

PRODUÇÃO TECNOLÓGICA (listar no mínimo duas produções tecnológicas): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO DE PESQUISA 

Está vinculado a algum Grupo de Pesquisa?  [  ] Sim  [  ] Não 

QUAL? ________________________________________________________________________________ 

 

Qual (ou quais) disciplina(s) do PPCA você estaria confortável para ministrar (veja a relação das disciplinas na 

página www.ppca.unb.br)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Brasília, ____ de junho de 2021 

 

Assinatura 

 


