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EDITAL N° 1/PPGEAS/2020 
 

CHAMADA DE CANDIDATURAS PARA PROFESSOR COLABORADOR 2020/1 – Abertura de 
vagas para credenciamento de docente colaborador para atuação no PPGEAS no triênio 
2020 – 2022 
 

Esta chamada tem por finalidade selecionar docentes para atuarem como colaboradores 

no PPGEAS no período compreendido entre junho/2020 a março/2022 no intuito de 

prover condições para novos pesquisadores iniciarem suas atividades no contexto de 

um programa de pós-graduação. As atividades de um docente colaborador consistem 

em ministrar disciplinas e orientações de alunos de pós-graduação de acordo com a 

Resolução Normativa Nº 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017. 

Vaga 1 
Requisitos: professor da UFSC, doutor, atuante em temas de pesquisa sobre controle 
preditivo embarcado para sistemas rápidos, controle preditivo com aplicações na área 
de óleo e gás, e controle de sistemas com atraso de transporte. 
 

Vaga 2 

Requisitos: professor da UFSC, doutor, atuante na linha de pesquisa de redes neurais 

recorrentes, controle de sistemas dinâmicos desconhecidos, identificação de modelos 

aproximados para indústria do petróleo e gás, arquiteturas neurais para navegação 

autônoma de veículos.  

 

Critérios de seleção: CV, plano de atividades e histórico de colaboração com professores 

do PPGEAS. 

Processo de Seleção 

Após o encerramento do período de inscrição para essa chamada, será formada uma 

comissão composta por três professores permanentes do PPGEAS para a seleção de 

professores candidatos às duas vagas acima, conforme os critérios de seleção 

específicos de cada vaga. 

Calendário: 

 Inscrição e entrega da documentação: de 7/5/2020 até 14/5/2020 

 Avaliação das candidaturas: 15/5/2020 
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 Aprovação da recomendação da comissão de seleção: 18/5/2020 

 Divulgação dos resultados: de 18/5/2020 

Inscrição 

As inscrições serão realizadas através de um e-mail enviado para o 

endereço ppgeas@contato.ufsc.br com campo assunto “candidatura professor 

colaborador PPGEAS 2020/1”. Os candidatos deverão anexar a documentação específica 

para cada vaga, sendo o CV completo pela plataforma LATTES e os demais documentos 

em formato livre com um total máximo de dez páginas. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Prof. Werner Kraus Jr. 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Automação e Sistemas 
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