EDITAL 013/2012 PPGEGC
CREDENCIAMENTO DOCENTE – Área de Gestão do Conhecimento

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento declara aberto o
processo seletivo para credenciamento de 01 (hum) professor na modalidade
“COLABORADOR” da área de Gestão do Conhecimento do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento. Para habilitarem-se, os candidatos deverão
atender aos requisitos constantes no Regimento Interno e nas Normas de Credenciamento
do PPGEGC disponíveis no site <www.egc.ufsc.br>:

ATIVIDADES PERTINENTES A DOCÊNCIA NO PROGRAMA EGC:
As atividades, descritas abaixo em âmbito geral, não são remuneradas e não
correspondem a nenhuma vantagem pecuniária de qualquer espécie. O professor
credenciado após o processo seletivo deverá comprometer-se a:
1- Ministrar, no mínimo, uma disciplina anual em temas específicos da linha de
Gestão do Conhecimento, a serem definidas pela coordenadoria da área;
2- Desenvolver pesquisas em temas interdisciplinares da área de Gestão do
Conhecimento perfiladas com o PPGEGC;
3- Orientar alunos de mestrado e doutorado no PPGEGC dentro dos limites
estabelecidos pela CAPES e pelo Programa;

INSCRIÇÕES:
Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão registrar a sua inscrição
junto à secretaria do EGC apresentando os seguintes documentos:
1- Curriculum Lattes atualizado.
2- Documento da Instituição ou do Departamento de origem do docente, liberando-o
para realizar atividades correspondentes a dez horas por semana para o PPGEGC.

3- Ofício para credenciamento docente no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC (Apêndice 1).

PRAZOS

1- Prazo final para inscrição junto à secretaria do PPGEGC: 24/08/2012
2- Homologação das inscrições: 28/05/2012
3- Divulgação dos resultados do processo seletivo: 31/05/2012

Florianópolis, 14 de agosto de 2012.

APENDICE 1 - OFÍCIO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO DA UFSC
Nome:
CPF:
Departamento:
E-mail:

Telefone:
Centro:

1) De que forma pretende colaborar com a proposta de trabalho do PPGEGC?

2) Em relação a sua linha de pesquisa, como você analisa a possibilidade de inserção no
Programa?

3) Qual(is) disciplina(s) propõe ministrar no PPGEGC [apresentar título, ementa, conteúdo
programático, número de créditos (T - teóricos ou TP teórico-prático), bibliografia
específica e bibliografia complementar; especificar se já é(são) ministrada(s) em outro
Programa] ?

4) Participa de outro(s) programa(s) de Pós-Graduação? Qual(is)? Que modalidade?

5) Comentários adicionais:

__________________________
Local e Data

__________________________
Assinatura

