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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOO QUE ENTRE SI
CELEBRAM

O

INSTITUTO

FEDERAL

DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPIRITO SANTO - IFES E A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY
RIBEIRO - UENF COM A INTERVENIÊNCIA
ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA FACC

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
(IFES), autarquia federal inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.838.653/0001-06, com Sede na Av.
rio Branco, nº50, Santa Lúcia, Vitória/ES – CEP 29055-640, em , doravante denominado IFES,
neste ato representado por seu representante neste ato representada pelo seu Magnífico
Reitor, Jadir José Pela, portador do CPF 478.724.117-68, residente e domiciliado em
Vitória/ES; brasileiro (a), casado , portador da Carteira de Identidade nº 447456 , órgão
expedidor SSP ES e do CPF nº 47872411768, nomeada pelo Decreto Presidencial de 17 de
Outubro de 2017; e UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
(UENF) instituição estadual de educção superior, inscrita no CNPJ sob n° 04.809.688/000106, com sede administrativa na Av. Alberto Lamego, 2000, Parque Horto, Campos dos
Goytacazes/RJ, CEP: 28013-602, doravante denominada UENF; neste ato representado por
seu representante Reitor, Professor Doutor Raul Ernesto Lopez Palacio, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade nº 1350496-0, órgão expedidor IFP e do CPF nº
214026678-17,sob a interveniência da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma
de fundação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº06 220 430/0001-03, com sede na Avenida

Getúlio Vargas 333, Quitandinha, na Cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, neste
ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr. Francisco Roberto Leonardo, portador da
identidade n°3.573-528-IFP/RJ, e do CPF/MF n°386.665.457-04, e pelo seu Diretor
Administrativo-Financeiro, Flavio Barbosa Toledo, portador da identidade n° 160154583-5CREA, e do CPF/MF n°350.604.504-06, doravante denominada FACC, todos, conjuntamente,
denominados PARTES, resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação, conforme
consta no Processo 23147.007299/2020-40 , sobre o fundamento da Lei Federal nº6.170, de
25 de julho de 2007, da Portaria Interministerial nº424, de 30 de dezembro de 2016, da Ata
de Reunião da Comissão de Credenciamento de Instituição de Apoio, publicada em 11 de
outubro de 2018 e da Lei nº8.958/94 e seu regulamento, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a implantação de uma Turma Especial de
Doutorado de Engenharia e Ciência dos Materiais, para a capacitação de servidores do IFES,
ministrado pela Universidade Estadual Norte do Fluminense - UENF.

1.2. Para os fins da Ata de Reunião da Comissão de Credenciamento de Instituição de Apoio,
publicada em 11 de outubro de 2018, as PARTES, observando os termos da Lei nº8.958/94,
estabelecem que a FACC funcionará como entidade apoiadora das atividades que serão
executadas pela UENF, assumindo, por isso, o encargo da coordenação e administração do
objeto deste Convênio, devendo, dentre outros, processar as notificações, comunicações ou
informações havidas no bojo da presente relação jurídica, e, ainda, prover a extração e
envio dos documentos de cobrança, necessários ao provimento dos aportes previstos na
cláusula segunda deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E
REAJUSTE

2.1. Os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos deste instrumento serão
financiados pelo IFES, no valor total de R$ 337.500,00 (Trezentos e trinta e sete mil e
quinhentos reais) para o financiamento dos custos da Turma Especial de Doutorado de
Engenharia e Ciência dos Materiais, dos quais R$168.750,00 (cento e sessenta e oito mil,
setecentos e cinquenta reais), correspondentes a 50% do preço, serão aportados no ato
da assinatura do presente instrumento, R$84.375,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e
setenta e cinco reais), correspondentes a 25% do preço em 31 de Julho de 2022,
R$84.375,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a
25% do preço, até 31 de Julho de 2023.

2.2. As transferências de recursos financeiros serão detalhadas em Anexo, contando o
Cronograma-Financeiro do Projeto/Plano de Trabalho.

2.3. Ajustam as PARTES que, havendo necessidade de outros aportes financeiros, serão
firmados termos aditivos específicos que definam a forma de contribuição de cada um
dos participantes, observando a legislação vigente.

2.4. É expressamente vedada a cobrança de taxas, contribuições, mensalidades ou
transferência de recursos financeiros a qualquer título aos alunos participantes do curso
oferecido em decorrência deste Convênio de Cooperação, em virtude de sua gratuidade.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. As PARTES obrigam-se a:

a)

Assegurar a plena execução do Projeto/Plano de Trabalho proposto neste

Instrumento.

b)

Designar um coordenador para cada uma das partes, que ficarão responsáveis

pelas atividades e coordenadoria administrativo-financeira deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES

4.1. As PARTES responsabilizar-se-ão por suas atividades, cabendo:

4.1.1. Ao IFES

a)

Manter uma Coordenadoria Operacional e Financeira, encarregada de viabilizar as

atividades previstas no projeto Turma Especial de Doutoramento e elaborar relatórios
periódicos – que seja professor do quadro permanente do Ifes.

b)

Oferecer condições para que os docentes do Ifes, participantes enquanto alunos

do programa, objeto deste Convênio de Cooperação, acompanhem de forma integral
todas as fases do doutorado, desde a frequência dos alunos às Disciplinas e
desenvolvimento do projeto de tese.
c)

Prover os aportes mencionados na cláusula segunda deste convênio, observando

a forma e os prazos previstos neste instrumento.

4.1.2. À UENF

a)

Manter uma coordenadoria acadêmica que atuará em conjunto com a

Coordenação do IFES, encarregada de garantir a qualidade do Curso oferecido e as
demais atividades previstas no Programa de Turma Especial de Doutorado.
b)

Liberar seus docentes para as atividades didáticas previstas nesse programa e para

realizar as orientações de Tese de Doutorado dele resultantes.
c)

Exigir de cada aluno participante declaração de que tem ciência da gratuidade do

curso oferecido em decorrência deste Convênio de Cooperação.

4.1.3. À FACC

a) Promover a gestão administrativa e financeira do presente instrumento, bem como dos

recursos que lhe forem transferidos pela IFES em virtude da execução do objeto, na forma
da Lei nº 8.958/94;
b) Apresentar Nota Fiscal, indispensável a regularidade da transferência de recursos

financeiros nos termos da cláusula terceira.
c) Manter arquivados, durante a vigência do instrumento, e apresentar quando exigidos

por quem de direito, os documentos que caracterizem a identificação do objeto deste
convênio com os fins e objetivos da UENF e justifiquem a participação dos servidores desta
no projeto;
d) Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as atividades do

projeto, com os recursos deste convênio;
e)

Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto

pactuado, inclusive trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais, com os recursos deste
convênio.
f)

Conceder bolsas de pesquisa, extensão universitária, iniciação científica e de estágio,

conforme o plano de trabalho, se utilizando dos recursos deste convênio;
g)

Repassar à UENF os percentuais estabelecidos na Resolução n.º 04/2000 do

CONSUNI;
h)

Abrir conta bancária específica, para receber os aportes que serão providos pela

IFES.

CLÁUSULA QUINTA – DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

5.1. DA SELEÇÃO DOS ALUNOS
5.1.1. Estabelecem as PARTES que os critérios para a seleção de alunos seleção dos alunos,
que ocorrerá de acordo com critérios pré-estabelecidos no Edital de Seleção do Programa

de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da UENF para o período 2021/1,
será:
a) Pertencer ao quadro efetivo do Ifes;
b) Análise de currículo e adequação as linhas de pesquisa do programa promotor.

5.1.2. Os candidatos ao Doutorado serão avaliados por meio dos seguintes quesitos:
- Análise do histórico escolar;
- Cartas de referências;
- Atuação profissional;
- Artigos publicados ou aprovados;
- Resumos veiculados em eventos;
- Pós-Graduação Lato Sensu;
- Participação em congressos;
- Cursos realizados de caráter científico;
- Palestra ou curso ministrado/aulas em Universidades/Escolas Técnicas; e
- Publicação em Jornais, Revistas de Divulgação ou Eventos.
5.1.3. Deverão ser exigidos os seguintes documentos no ato da inscrição:
- requerimento de inscrição (modelo próprio);
- cópia do diploma de curso superior com duração plena ou documento equivalente;
- cópia do diploma de mestrado, ou documento equivalente
- histórico escolar do curso superior;
- histórico escolar do mestrado,
- Curriculum vitae documentado;
- três cartas de referência (modelo próprio) subscritas por pessoas ligadas à
formação universitária do candidato ou às suas atividades profissionais (encaminhamento à
Coordenação do respectivo Programa);
- duas fotos 3x4; - cópia da carteira de identidade e do CPF

5.2. Estabelecem as PARTES os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolvimento de projetos de pesquisa em linhas específicas para área de
concentração do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais;
- Fortalecimento e/ou estímulo da implantação e implementação de grupos de
pesquisa e de ensino (em todos os níveis) com alcance interdisciplinar;
- Formação de profissionais para interagirem com tecnologias inovadoras em seus
ambientes de trabalho, bem como para promoverem a disseminação do conhecimento na
região na qual está inserida;
- Produção (orientador/orientando ou em equipe) de trabalhos científicos/
tecnológicos, para apresentação em eventos acadêmicos com nível de qualidade
reconhecida, bem como para publicação em periódicos classificados no QUALIS-CAPES ou
equivalente, e em livros de editoras também de qualidade reconhecida;

5.2.1. As metas do plano acadêmico do curso são:
- Formação de 25 profissionais em nível stricto sensu Doutorado (multi/
interdisciplinar), no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais,
para atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Produção, no mínimo 50 trabalhos científicos e/ou tecnológicos, para apresentação
em eventos acadêmicos com nível de qualidade reconhecida, bem como para publicação em
periódicos classificados no QUALIS-CAPES ou equivalente, e em livros de editoras também
de qualidade reconhecida;
- Consolidação do corpo de doutores do Ifes na perspectiva de fortalecer a pesquisa
e inovação tecnológica direcionada ao campo da Engenharia e Ciência dos Materiais;
- Fomento do núcleo de pesquisa do Ifes através de programa de doutoramento de
seus docentes;
- Desenvolvimento de recursos humanos em condições de implantar e implementar
curso superior e de Mestrado Profissional na área de Engenharia e Ciência dos Materiais.
- A participação de pelos menos 30% dos discentes em estágios no exterior em
programas credenciados para fortalecer a formação do pesquisador

5.3. Estabelecem as PARTES que o curso terá a duração de 48 (quarenta e oito) meses, com
início das atividades previsto para o primeiro semestre de 2021 e término no segundo
semestre de 2024, conforme distribuição abaixo:

Etapa

Ano/semestre

1) Matrícula dos candidatos selecionados

2021/1

2) Início do curso

2021/1

3) Créditos a serem cumprido no Ifes Campus de Alegre

2021/1 a 2022/2

4) Créditos a serem cumprido na UENF

2021/1 a 2022/2

5) Conclusão dos créditos
6) Orientação/Elaboração projeto de tese
7) Defesa do projeto de tese

2022/2
2021/1 a 2021/2
2022/1

8) Orientação da tese

2021/1 a 2024/2

9) Qualificação da tese -

2022/2 a 2023/1

10) Desenvolvimento de pesquisas

2021/1 a 2024/2

11) Produção e apresentação de trabalhos em eventos 2022/1 a 2024/2
científicos
12) Defesa das teses

2023/1 a 2024/2

5.4. O título de Doutor será conferido ao estudante que:
I - completar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) créditos em disciplinas de pós-graduação, de
acordo com o disposto neste Regimento, com coeficiente de rendimento acumulado igual
ou superior a 02 (dois); II - demonstrar proficiência na língua inglesa;
III - atender aos requisitos de Seminários;
IV - obter aprovação no exame de qualificação;
V - obter aprovação definitiva na defesa da tese;
VI – Submeter artigo em periódico antes da defesa conforme resolução do Programa;
VII - cumprir as demais exigências de acordo com este Regimento, bem como as
estabelecidas pelo Programa ao qual o estudante estiver vinculado

5.5. Estabelecem as PARTES que as estratégias de acompanhamento e avaliação serão de
acordo com o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos
Materiais da UENF, e com o cronograma de atividades previsto para o Projeto “Turma
Especial de Doutorado”.
5.5.1. Os checkpoints específicos para acompanhamento do processo de doutoramento de
cada aluno serão:
- Conclusão dos créditos em 4 semestres;
- Obtenção da proficiência em língua inglesa até o período final de obtenção dos
créditos;
- Apresentação de seminários de andamento semestrais, após a obtenção dos
créditos, presenciais ou por videoconferência. É vedada a apresentação de dois seminários
de andamento seguidos por videoconferência de forma a assegurar períodos mínimos
anuais de encontros face a face entre orientandos e orientadores;
- Submissão de um artigo científico para revistas com mínimo Qualis B na CAPES até
o segundo e/ou terceiro ano de doutoramento;
- Desenvolvimento e defesa do pré-projeto, com a anuência do orientador até o final
do primeiro ano;
- Defesa, com banca, da qualificação da tese até no máximo o final do terceiro ano
de doutoramento;

- Submissão de artigo científico para revista Qualis A da Capes até o 4 o ano de
doutoramento;
- Defesa da tese até o final do quarto ano de doutoramento.

CLAUSULA SEXTA – PROPRIEDADE DOS RESULTADOS

6.1. De acordo com o código de propriedade industrial e a lei de software vigentes, os
resultados, a metodologia, o software e as inovações técnicas e pedagógicas,
privilegiadas ou não, obtidas através da execução de atividades previstas neste Convênio
de Cooperação, serão de propriedade comum das partes convenentes, em proporções
iguais.

6.2. Estabelecem as PARTES que cada um dos Convenentes poderá, para fins de pesquisa
e desenvolvimento, utilizar em benefício próprio esses resultados, metodologias,
software e inovações técnicas e pedagógicas, sem necessidade de autorização ou
transferência de recursos financeiros de qualquer indenização à outra parte.

6.3. As despesas cobradas pelos órgãos oficiais referentes à proteção dos direitos à
propriedade intelectual, bem como as taxas referentes ao acompanhamento dos
processos depositados em regime de copropriedade junto a esses órgãos, serão divididas
entre os convenentes em partes iguais.

6.4. O licenciamento de terceiros, para fins de indenização e/ou comercialização de
qualquer produto resultante de atividades cobertas por este Convênio de Cooperação,
fica sujeito à aprovação, pelas PARTES, de suas condições, ajustando as PARTES que o
rendimento líquido aferido deste licenciamento será atribuído a eles, na proporção de
seus direitos.

6.5. Caso um dos convenentes queira industrializar e/ou comercializar qualquer produto
resultante de atividades cobertas por este Convênio de Cooperação, fica acertado, desde

já, que estará obrigado a firmar, previamente, industrialização e/ou comercialização e de
divisão da contrapartida financeira a ser obtida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMERCIALIZAÇÃO

7.1. Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas, privilegiáveis ou não,
obtidos em virtude da execução deste Instrumento, poderão ser licenciados para a
industrialização e comercialização entre as PARTES.

7.2. Às PARTES caberá a participação de 50% nos resultados de possível industrialização /
comercialização dos produtos que vierem a ser licenciados.

CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO

8.1. As PARTES se comprometem a manter sigilo com relação a informações obtidas no
desenvolvimento dos objetivos do presente instrumento, sendo vedada, sem autorização
por escrito do IFES e da UENF sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos
específicos adquiridos e outros dados particulares a eles referentes.

8.2. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisão deste
Instrumento e a transferência de recursos financeiros a parte inocente, de perdas e
danos efetivamente sofridas.

8.3. Exclui-se do vedado nesta cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que,
embora atinentes ao objeto deste Instrumento, sejam utilizados em cursos regulares de
graduação e de pós-graduação dos Participes.

8.4. As disposições de sigilo constantes desta Cláusula não se aplicam quando qualquer
informação, no todo ou parte, se enquadrar nos seguintes casos:

I. As PARTES, por escrito, anuírem o contrário;

II. For comprovadamente e de forma legítima do conhecimento das PARTES em data
anterior à assinatura deste Termo.

III. Que tenha caído em domínio público antes de sua divulgação, ou mesmo após, desde
que não tenha qualquer culpa as PARTES.

IV. Que tenha recebido legitimamente de um terceiro que licitamente não estava
obrigado a confidencialidade.

V. Por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações,
desde que notificada imediatamente a outra participe, previamente à liberação e sendo
requerido segredo no seu trato judicial e/ou administrativo.

8.5 As Partes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados envolvidos
no objeto deste instrumento, as obrigações de sigilos aqui constantes.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de
assinatura. Transcorrido tal prazo, se houver interesse entre as partícipes, novo
instrumento deverá ser formalizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO

10.1. O presente instrumento poderá ser resolvido por acordo entre as partes ou,
unilateralmente por qualquer delas, desde que assim o desejar comunique à outra, por
escrito, com antecedência de 90(noventa) dias, sem prejuízo das atividades em
andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA IRRENUNCIABILIDADE

11.1. A tolerância, por qualquer das PARTES por inadimplementos de qualquer cláusula
ou condição do presente instrumento, deverá ser entendida como mera liberalidade,
jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o
cumprimento da respectiva obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

12.1. Este instrumento somente poderá ser alterado mediante a formalização de Termos
Aditivos específicos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

13.1. Se, por motivo de Caso Fortuito ou Força Maior, nos termos do artigo 393 do Código
Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002), qualquer uma das PARTES estiver, comprovadamente,
impossibilitada de cumprir as obrigações do presente instrumento, os direitos e obrigações
ficarão suspensos enquanto tais contingências excepcionais se mantiverem.
13.1.1. Cabe à PARTE afetada pela ocorrência, objeto desta cláusula, comunicar a outra, por
escrito, em até 48 (quarenta e oito) horas, o fato e a suspensão do contrato, se ocorrer.
13.1.2. Caso o evento seja em grandes proporções ou de tal forma a afetar uma ou ambas as
PARTES, impossibilitando-as de realizar qualquer espécie de comunicação à outra, este
contrato ficará automaticamente suspenso até a efetiva regularização dos danos por ele
causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO
14.1. As PARTES comprometem-se a observar e cumprir toda a legislação anticorrupção
aplicável ao Contrato, em especial a Lei 12.846/2013, e a tomar todas as medidas

necessárias, de acordo com as boas práticas comerciais, a fim de prevenirem qualquer
atividade fraudulenta, ainda que realizada por seus acionistas, diretores, administradores,
empregados, fornecedores, agentes, contratados, subcontratados, e/ou contratados por
aqueles que receberem quaisquer recursos das contratadas.

14.2. As PARTES garantem que não pagarão, oferecerão, prometerão ou autorizarão
pagamento ou transferência, bem como que não pagaram, ofereceram, prometeram ou
autorizaram o pagamento ou transferência, de qualquer coisa de valor, presente,
entretenimento, viagem, promessa, gratificação, comissão, brinde, vantagem ou benefício
de qualquer tipo, direta ou indiretamente, com relação às atividades contempladas nesse
instrumento ou que tenha relação com qualquer outra operação que as envolvam:

a) para qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido no art. 327, caput, §
§ 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, partidos políticos, membros ou funcionários de partidos
políticos, candidatos a cargo eletivo; ou
b) para qualquer outra pessoa ou entidade se tais pagamentos ou transferências possam
violar as leis do país em que esses pagamentos ou transferências foram ou seriam
realizados, ou que possa violar a Convenção OCDE sobre Corrupção ou o FCPA de qualquer
outra forma em relação aos SERVIÇOS prestados de acordo com esse Contrato.

14.3. As PARTES garantem não ter ofertado, dado ou concordado em dar, bem como se
comprometem a não ofertar, dar ou concordar em dar, a nenhum acionista, funcionário,
agente ou representante de um e de outro, nenhuma coisa de valor, presente,
entretenimento, viagem, promessa, gratificação, comissão, brinde, vantagem ou benefício
de qualquer tipo, direta ou indiretamente, como estímulo ou recompensa por praticar, parar
de praticar, ter praticado ou cessado a prática de qualquer ato em relação a qualquer
instrumento.
14.4. As PARTES se comprometem, entre si, a notificar imediatamente e por escrito a outra
PARTE se houver razões para suspeitarem que alguma fraude tenha ocorrido, está

ocorrendo, ou irá ocorrer, ou em qualquer situação em que exista uma relação entre, de um
lado, (i) uma Parte ou qualquer de seus representantes ou (ii) qualquer pessoa que seja
ligada a uma das Partes, e, do outro lado, qualquer funcionário público, e tal relação possa
influenciar ou possa ser de forma razoável considerada como tendo influência sobre o
exercício, por qualquer das Partes, de suas obrigações nos termos deste instrumento ou
sobre o exercício, pelo funcionário público, dos seus deveres. As PARTES comprometem-se
ainda a notificar a outra PARTE sobre qualquer hipótese prevista neste item que tenha lugar
anteriormente à celebração à realização de qualquer atividade, objeto deste instrumento.
14.5. Caso o quaisquer das PARTES, seus diretores, funcionários, contratados,
subcontratados, fornecedores, agentes, ou qualquer pessoa atuando em seu nome, estejam
comprometidos com prática proibida pelas disposições acima mencionadas em relação a
qualquer instrumento com os demais integrantes do convênio, estes terão direito a:
14.5.1. Rescindir o presente Convênio e receber do responsável a quantia referente a
quaisquer perdas incorridas decorrentes de tal rescisão ou;

14.5.2. Ser completamente reembolsado pelo responsável, devido a qualquer perda sofrida
como resultado de violação desta cláusula, rescindindo ou não o presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

14.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção do Campos dos Goytacazes, cidade
do Rio de Janeiro, para dirimir as questões decorrentes do presente Convênio de
Cooperação ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Assinado
Jadir José Pella
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES
Reitor

eletronicamente

por:

Raul Ernersto Lopez Palacio
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF
Reitor
Francisco Roberto Leonardo
Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Da Computação Científica - FACC
Diretor Geral
Flávio Barbosa Toledo
Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Da Computação Científica - FACC
Diretor Administrativo Financeiro

Carlos Maurício Fontes Vieira
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF
Testemunha
Carolina Cavaignac de Andrade
Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Da Computação Científica - FACC
Testemunha
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PROPOSTA DE OFERTA DE TURMA ESPECIAL DO CURSO DE DOUTORADO
INTERINSTITUCIONAL EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS
(DINTER UENF/IFES)
1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 Instituições Participantes
1.1.1 Instituição Promotora
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação:
Profa. Dra. Maura da Cunha
Endereço eletrônico institucional: http://www.uenf.br
E-mail: uenf@uenf.br
Fone: (22) 2726-1500
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos
Materiais
Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira
Endereço eletrônico institucional: https://uenf.br/posgraduacao/engenharia-de-

materiais/
Fone/Fax: (22) 2739-7822/ 2748-6037/ 2739-7338
E-mail: ppgecm@uenf.br

1.1.2 Instituição Receptora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes)
Reitor do Ifes: Prof. Dr. Jadir José Pela
Telefone: (27) 3357-7500
E-mail: gabinete@ifes.edu.br
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Dr. André Romero da Silva
Telefone: (27) 3357-7530
E-mail: prppg@ifes.edu.br

1.2 Coordenadores do programa:
Coordenador acadêmico do projeto:
Carlos Maurício Fontes Vieira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos
Materiais
Fone/Fax: (22) 2739-7822/ 2748-6037/ 2739-7338
E-mail: ppgecm@uenf.br
Endereço eletrônico institucional: https://uenf.br/posgraduacao/engenharia-de-

materiais/

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTITUIÇÕES
2.1 Histórico da UENF
A implantação de uma universidade pública era sonho antigo da população de Campos dos
Goytacazes, RJ, quando uma mobilização da sociedade organizada conseguiu incluir na Constituição
Estadual de 1989 uma emenda popular prevendo a criação da Universidade Estadual do Norte
Fluminense. Após um intenso esforço coletivo, finalmente foi aprovada pela Assembleia Legislativa a lei
de criação da UENF, sancionada em 08/11/90. A Lei 1.740 autorizava o Poder Executivo a criar a
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, com sede em Campos dos Goytacazes. Em
27/02/91, o Decreto 16.357 criava a UENF e aprovava o seu Estatuto.
Em 1991 coube ao professor Darcy Ribeiro a tarefa de conceber o modelo e coordenar a
implantação da Universidade. Foi concebido um modelo inovador, onde os departamentos dariam lugar a
laboratórios temáticos e multidisciplinares como célula da vida acadêmica. A UENF teve seu projeto
elaborado com colaboração de pensadores e pesquisadores renomados e foi apresentada como a
“Universidade do Terceiro Milênio”.
O processo de implantação da UENF começou efetivamente em 23 de dezembro de 1991, quando
o decreto n.º 17.206 instituiu, junto à Secretaria Extraordinária de Programas Especiais, a Comissão
Acadêmica de Implantação. A primeira aula no campus da UENF foi ministrada aos 16 de agosto de
1993, data da implantação da Universidade.
A UENF foi a primeira universidade brasileira onde todos os professores têm doutorado. A
ênfase na pesquisa e na pós-graduação, sem paralelo na história da universidade brasileira, faz da UENF
uma universidade para formar cientistas.
Em 23 de outubro de 2001 a Universidade conquista sua autonomia administrativa, separando-se
da antiga mantenedora quando foi incorporado ao nome da instituição o nome do seu fundador, passando
a se chamar Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

2.2 Histórico do IFES
Em 29 de dezembro do ano de 2008 foi sancionada a Lei n.º 11.892, que instituiu a Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia no país. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional, científica e tecnológica
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos
com as suas práticas pedagógicas. No Espírito Santo, o Centro Federal de Educação Tecnológica -

Cefetes e as Escolas Agrotécnicas de Alegre - EAFA, Colatina - EAFC e Santa Teresa - EAFST se
integraram em uma estrutura única: o Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes. Dessa forma, as Unidades
de Ensino do Cefetes (Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz
Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Santa Teresa e Colatina passaram a ser os
campi do Instituto. Após a criação do Ifes, foram implementados mais sete campi, a saber: Vila Velha
(2010), Guarapari (2010), Ibatiba (2010), Venda Nova do Imigrante (2010), Piúma, (2011), Montanha
(2014), Barra de São Francisco (2014), além de um campus avançado (Viana 2014); Centro de
Referência em Formação e em Educação à Distância (2014); Centro-Serrano (2015). A Reitoria do Ifes
funciona na capital do Estado do Espírito Santo, conforme definido na supracitada Lei 11.892.

2.2.1 Função social
A missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) é
“promover um ensino de qualidade que vise à preparação do indivíduo para a vida e para o trabalho,
buscando o desenvolvimento da consciência crítica e o aprimoramento como pessoa no exercício da
cidadania, objetivando atender aos anseios da comunidade e promover o bem comum”.

2.2.2 Diretrizes
O Ifes tem, entre outras, as seguintes diretrizes:


promover a articulação entre grupos de pesquisa e programas de pós-graduação com atividades de
extensão, visando à transformação da pesquisa em inovação e transferência de tecnologia para o
desenvolvimento local e regional;



desenvolver programas de fomento à pesquisa no âmbito do Ifes com a participação de docentes,
discentes e técnico-administrativos;



criar mecanismos de capacitação e integração dos pesquisadores;



ampliar as atividades de cooperação científica e tecnológica entre grupos de pesquisa e em caráter
intercampus e interinstitucional;



promover a capacitação, de forma estratégica, planejada e direcionada, para as atividades
inerentes à atividade dos servidores em programas de pós-graduação, principalmente em nível de
doutorado, para melhorar as competências técnico-científicas e criar novos núcleos de excelência,
com foco na verticalização sustentada e na articulação e integração entre os vários níveis;



fomentar e apoiar a capacitação de servidores em áreas estratégicas, alinhadas com as diretrizes
nacionais e vocações regionais, visando à criação de novos cursos e programas de pós-graduação
e ao fortalecimento da pesquisa no Ifes;

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
3.1 Nome do curso
Programa de Doutorado Interinstitucional em Engenharia e Ciência dos Materiais

3.2 Áreas de concentração oferecidas
Materiais, Caracterização, Processamento, Propriedades e Meio Ambiente.
3.3 Linhas de pesquisa:
Linha de Pesquisa 1: Materiais Cerâmicos e Materiais Sustentáveis
Projetos de pesquisa:
1. Cerâmica de matriz argilosa e filmes cerâmicos
2. Materiais cimentícios e geopolímeros
3. Reciclagem de resíduos
Linha de Pesquisa 2: Materiais Duros, Superduros e Metais e suas Ligas
Projetos de pesquisa:
1. Estrutura, estabilidade, propriedades e corrosão de metais e suas ligas
2. Síntese e sinterização de materiais superduros e ferramentas de corte
Linha de Pesquisa 3: Materiais Poliméricos e Nanomateriais
Projetos de pesquisa:
1. Materiais poliméricos com nanocargas magnéticas e com alótropos de carbono
2. Biofilmes e membranas poliméricas nanoestruturadas
3. Compósitos poliméricos com carga de origem natural
3.4 Número de alunos
27 vagas para o nível de Doutorado.

3.5 Perfil da demanda a ser atendida
Servidores com título de Mestre do quadro de pessoal permanente do Instituto Federal do Espírito.

3.6 Previsão de início e término do curso
Primeiro semestre de 2021 ao segundo semestre de 2024 (48 meses).

4 JUSTIFICATIVA
A justificativa para o presente projeto pode ser focada na própria necessidade de inclusão de
servidores, de uma forma geral, na assim chamada sociedade científica. É nesse âmbito que os professores
do Ifes engajam-se na árdua missão de formar futuros cidadãos com ações que mobilizam a reflexão sobre
a construção de conhecimento mediada por tecnologias, a sua prática pedagógica e as possibilidades de
mudança no seu contexto educacional. A UENF tem aberto, ao longo de duas décadas, um espaço
importante, política e academicamente consistente, de pesquisa e ensino em Engenharia e Ciência dos
Materiais. Suas decisões políticas têm sido seguidas pela implementação de ações bem sucedidas ao longo
do tempo, não só no universo acadêmico como também no âmbito governamental, mediante assessorias e
consultorias e desenvolvimento de ações conjugadas voltadas à educação pública, e no seio das
comunidades educacionais representadas por professores e alunos da educação básica que vêm
crescentemente se beneficiando do conhecimento produzido por nossos pesquisadores, docentes e alunos
envolvidos na pesquisa, docência e extensão. Logo, para a Instituição Receptora voltada para a educação
profissional em suas diferentes modalidades e níveis, a qualificação de servidores na área de engenharia
de materiais é de significado valor para a formação de seu quadro de professores e pesquisadores, que será
convertido em imensurável valor para o aperfeiçoamento educacional e científico-tecnológico para o
Estado do Espírito Santo e regiões adjacentes.

4.1 Relevância:
Considera-se que a criação de um programa específico de doutoramento voltado para servidores
do Ifes na área de engenharia e ciência dos materiais é justificada e relevante em sua atualidade pela
demanda e pela qualificação dos servidores para aprimorar seus conhecimentos de investigação, ensino e
pesquisa.

4.2 Impacto do Projeto:
O programa proposto neste projeto visa promover uma formação multidisciplinar na área de
concentração de Engenharia e Ciência dos Materiais para oportunizar aos seus alunos espaços que
permitam desenvolver as competências necessárias ao perfil de educador exigido na sociedade atual.
Perfil, esse, que passa por uma transformação de um educador leitor e conhecedor de teorias para um
educador autor, pesquisador e desenvolvedor de materiais e metodologias que atendam as demandas por
diversidade e inclusão na nossa sociedade evitando cair numa visão tecnicista que enfatiza o uso da
tecnologia apenas como recurso adicional. Pelo contrário, é enfatizado o uso da tecnologia como

instrumento de mediação, que pode mudar qualitativamente o processo de ensino e aprendizagem no qual
o professor deve ser consciente e criativo no momento de incorporar as mesmas ao processo educativo.

4.3 Situação da área atendida
Atualmente, o Ifes possui grande parte de seus servidores com qualificação máxima de Mestre.
Tais servidores, buscam a formação em nível stricto sensu Doutorado (multi/interdisciplinar), no
Programa de Pós-Graduação na UENF, para atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A busca
da consolidação do corpo de doutores do Ifes visa o fortalecimento do ensino, pesquisa e inovação
tecnológica.
Além disto, existe a carência de fomentar os núcleos de pesquisa do Ifes através de programa de
doutoramento de seus servidores e o desenvolvimento de recursos humanos em condições de implantar e
implementar cursos superiores e Programas de mestrado e Doutorado profissional stricto sensu.

4.4 Vinculação de tais áreas às linhas de pesquisa a serem desenvolvidas
As linhas de pesquisa oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação da UENF têm forte aderência
com as demandas do Ifes, que oferece formação verticalizada em diversas áreas. A formação
multidisciplinar do grupo de servidores visando à qualificação em nível de doutorado facilita seu
enquadramento no Programa pretendido da UENF, que abrange as áreas de atuação dos servidores do Ifes.

4.5 Justificativa para a escolha do Programa Promotor
O Ifes, voltado para a educação profissional em suas diferentes modalidades e níveis, este projeto
é de significativo valor para a formação de seu quadro de servidores e pesquisadores, que por natureza é
multidisciplinar. A consolidação da cooperação técnica e científica com a UENF mais especificamente
com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, visando à formação em nível
de doutorado de profissionais em áreas que envolvam ciência e tecnologia de engenharia, para o exercício
de atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento é decorrente do fato do estreito relacionamento que
existe entre estas instituições. Trata-se de programa com reconhecida atuação que, desde a sua criação,
vem desenvolvendo um trabalho multidisciplinar relevante.
Desta forma, a cooperação técnica e científica busca atender, prioritariamente, às necessidades dos
servidores do quadro efetivo do Ifes – campus objetivando ampliar o corpo de doutores dessa instituição,
na perspectiva de fortalecer e/ou estimular a pesquisa e inovação tecnológica direcionada ao campo;
expandir a oferta gratuita de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu aos professores da Educação Básica da
rede pública; implantar e implementar o Mestrado Profissional na área de Engenharia de Materiais, bem
como formar profissionais da educação para interagirem com tecnologias inovadoras em seus ambientes

de trabalho. Por outro lado, será proveitosa para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência
dos Materiais pela possibilidade de desenvolver projetos conjuntos entre as instituições participantes.

5 PARCERIAS PARA A OFERTA DA TURMA ESPECIAL DE DOUTORADO
O curso será ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da
UENF, para servidores do Ifes com o apoio da Reitoria do Instituto.

5.1 Ifes – Campus de Cachoeiro de Itapemirim:
O Ifes - Campus de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizará sala de aula e material didático básico
para realização das aulas das disciplinas curriculares. No decorrer do curso, visando otimizar a execução
do plano acadêmico, pode haver ministração de aulas em outros campi, a critério da Coordenação do
projeto.

5.2 Reitoria
À Reitoria compete o repasse da importância de R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e
quinhentos reais) ao Programa de Pós-Graduação da UENF, para fins de oferta de uma turma especial do
Curso de Doutorado em Engenharia e Ciência dos Materiais para atender as demandas de capacitação de
servidores do Ifes.

6 SELEÇÃO DOS ALUNOS
6.1 Critérios de seleção:
Os critérios de seleção dos alunos serão: Pertencer ao quadro efetivo do Ifes; Análise de currículo
e adequação as linhas de pesquisa do programa promotor.
A comissão de seleção será composta de três professores credenciados no programa da UENF e o
Coordenador Operacional do Projeto do Ifes. A seleção dos alunos ocorrerá de acordo com critérios préestabelecidos no Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais
da UENF para o período 2021/1. Os candidatos ao Doutorado serão avaliados por meio dos seguintes
quesitos:
- Análise do histórico escolar;
- Cartas de referências;
- Atuação profissional;
- Artigos publicados ou aprovados;
- Resumos veiculados em eventos;
- Pós-Graduação Lato Sensu;
- Participação em congressos;
- Cursos realizados de caráter científico;
- Palestra ou curso ministrado/aulas em Universidades/Escolas Técnicas; e
- Publicação em Jornais, Revistas de Divulgação ou Eventos.

6.2 Documentos exigidos no ato da inscrição:
- requerimento de inscrição (modelo próprio);
- cópia do diploma de curso superior com duração plena ou documento equivalente;
- cópia do diploma de mestrado, ou documento equivalente
- histórico escolar do curso superior;
- histórico escolar do mestrado,
- Curriculum vitae documentado;
- três cartas de referência (modelo próprio) subscritas por pessoas ligadas à formação universitária
do candidato ou às suas atividades profissionais (encaminhamento à Coordenação do respectivo
Programa);
- duas fotos 3x4; - cópia da carteira de identidade e do CPF

7 PLANO DE QUALIFICAÇÃO
7.1 Objetivos
Produzir conhecimento e formar profissionais altamente capacitados para uma abordagem
interdisciplinar de questões relativas à Engenharia e Ciência dos Materiais, concebidas na sua forma mais
ampla. Embora as pesquisas a serem desenvolvidas, em continuidade com aquelas já desenvolvidas
atualmente no nível de mestrado e doutorado, tenham objetos específicos bem delimitados, elas devem se
caracterizar pela abordagem interdisciplinar e pelo foco nos processos de Engenharia e Ciência dos
Materiais.

8 PLANO ACADÊMICO DO CURSO
8.1 Objetivos e metas
O objetivo geral desta parceria é formar profissionais do Ifes em nível de Doutorado para o
exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com perfil interdisciplinar na produção de
conhecimentos científico e/ou tecnológico em áreas que envolvam a Engenharia e Ciência dos Materiais.
Entre os objetivos específicos, pode-se citar:
- Desenvolvimento de projetos de pesquisa em linhas específicas para área de concentração do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais;
- Fortalecimento e/ou estímulo da implantação e implementação de grupos de pesquisa e de ensino
(em todos os níveis) com alcance interdisciplinar;
- Formação de profissionais para interagirem com tecnologias inovadoras em seus ambientes de
trabalho, bem como para promoverem a disseminação do conhecimento na região na qual está inserida;
- Produção (orientador/orientando ou em equipe) de trabalhos científicos/ tecnológicos, para
apresentação em eventos acadêmicos com nível de qualidade reconhecida, bem como para publicação em
periódicos classificados no QUALIS-CAPES ou equivalente, e em livros de editoras também de qualidade
reconhecida;
As metas do plano acadêmico do curso são:
- Formação de 25 profissionais em nível stricto sensu Doutorado (multi/ interdisciplinar), no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, para atuar em atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
- Produção, no mínimo 50 trabalhos científicos e/ou tecnológicos, para apresentação em eventos
acadêmicos com nível de qualidade reconhecida, bem como para publicação em periódicos classificados
no QUALIS-CAPES ou equivalente, e em livros de editoras também de qualidade reconhecida;

- Consolidação do corpo de doutores do Ifes na perspectiva de fortalecer a pesquisa e inovação
tecnológica direcionada ao campo da Engenharia e Ciência dos Materiais;
- Fomento do núcleo de pesquisa do Ifes através de programa de doutoramento de seus docentes;
- Desenvolvimento de recursos humanos em condições de implantar e implementar curso superior
e de Mestrado Profissional na área de Engenharia e Ciência dos Materiais.
- A participação de pelos menos 30% dos discentes em estágios no exterior em programas
credenciados para fortalecer a formação do pesquisador.

8.2 Planejamento do estágio obrigatório dos alunos junto ao Programa Promotor:
Na etapa do processo seletivo, o coordenador operacional do Ifes e o acadêmico da UENF farão
reuniões na UENF e/ou no Ifes para planejar e apresentar aos potenciais alunos às áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos de pesquisa em desenvolvimento no UENF, currículo dos orientadores,
critérios do processo seletivo. Os alunos serão incentivados a adequarem seus projetos de tese às
particularidades das linhas, pesquisas e referenciais dos docentes da UENF, de acordo com a sua área de
interesse, atuação e/ou formação. Durante o primeiro ano da etapa de disciplinas obrigatórias e eletivas,
professores irão ao IFES - Campus de Cachoeiro de Itapemirim para ministrar disciplinas e/ou atividades
complementares, oportunidades em que poderão estreitar os laços com seus orientados. Em paralelo, será
estimulado o contato dos alunos do Ifes com seus orientadores por meio de ferramentas de comunicação a
distância, tais como e-mail, fóruns, teleconferência etc. A coordenação da UENF em conjunto com o Ifes,
irá promover algumas reuniões via teleconferência para facilitar o contato entre orientador/orientado,
assim como incentivar os alunos a visitarem a UENF ainda durante a etapa de disciplinas. Após o primeiro
ano de curso, os alunos iniciarão o período de afastamento de 9 a 12 meses para conhecer os laboratórios,
iniciar suas pesquisas e o desenvolvimento de seu projeto e preparação do relatório de qualificação no Ifes
e deverão se submeter ao exame de qualificação. Em seguida à qualificação deverão ajustar eventuais
questões apontadas pela banca de qualificação e dar continuidade ao desenvolvimento da tese.

8.3 Ações para minimização de risco de endogenia:
Cooperação com outros programas e grupos de pesquisa, na realização de projetos conjunto, tendo
em vista o intercâmbio de pesquisadores e de conhecimentos. Por exemplo, integração com outros
Programas de Doutorado da UENF, entre outros localizados na cidade onde se encontra Ifes – campus de
Cachoeiro de Itapemirim ou no seu entorno. A participação de pelos menos 30% dos discentes em estágios
no exterior, em programas credenciados para fortalecer a formação do pesquisador.

8.4 Uso de tecnologia de Educação à Distância (EAD)
No âmbito do projeto, o uso da tecnologia de Educação à Distância, seja qual for a plataforma
escolhida, permitirá a aplicação de disciplinas entre as Instituições Promotora e Receptora sem a
necessidade de deslocamento naquelas disciplinas que assim o permitirem e necessitarem. Dentro do
Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais serão desenvolvidas disciplinas com
participação de docentes estrangeiros, o que poderá contribuir para a elevação dos projetos de pesquisas a
serem desenvolvidos. Esta plataforma poderá ser utilizada para apoio às orientações e desenvolvimentos
dos trabalhos de pesquisa.

8.5 Cronograma
O curso terá a duração de 48 (quarenta e oito) meses, com início das atividades previsto para o
primeiro semestre de 2021 e término no segundo semestre de 2024, conforme distribuição abaixo:

Etapa
1) Matrícula dos candidatos selecionados
2) Início do curso
3) Créditos a serem cumprido no Ifes Campus de Alegre
4) Créditos a serem cumprido na UENF
5) Conclusão dos créditos
6) Orientação/Elaboração projeto de tese
7) Defesa do projeto de tese
8) Orientação da tese
9) Qualificação da tese 10) Desenvolvimento de pesquisas
11) Produção e apresentação de trabalhos em eventos científicos
12) Defesa das teses

Ano/semestre
2021/1
2021/1
2021/1 a 2022/2
2021/1 a 2022/2
2022/2
2021/1 a 2021/2
2022/1
2021/1 a 2024/2
2022/2 a 2023/1
2021/1 a 2024/2
2022/1 a 2024/2
2023/1 a 2024/2

8.6 Créditos do curso
- O título de Doutor será conferido ao estudante que: I - completar, no mínimo, 35 (trinta e cinco)
créditos em disciplinas de pós-graduação, de acordo com o disposto neste Regimento, com coeficiente de
rendimento acumulado igual ou superior a 02 (dois); II - demonstrar proficiência na língua inglesa; III atender aos requisitos de Seminários; IV - obter aprovação no exame de qualificação; V - obter aprovação
definitiva na defesa da tese; VI – Submeter artigo em periódico antes da defesa conforme resolução do
Programa; VII - cumprir as demais exigências de acordo com este Regimento, bem como as estabelecidas
pelo Programa ao qual o estudante estiver vinculado.

8.7 Estrutura básica da programação
Para a implementação do Doutorado Interinstitucional UENF/Ifes, a Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da UENF propõe:
- Estrutura curricular, número de créditos e exigências de ingressos e curriculares iguais às do
curso regular de Doutorado na sede;
- Deslocamento de professores da Instituição Promotora à Instituição Receptora para a realização
de disciplinas e/ou atividades curriculares;
- Permanência dos alunos da turma especial no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Ciência dos Materiais da UENF, obedecendo à regulamentação da Portaria nº 067/2005 – CAPES1;
- Incentivo para a participação dos alunos na Instituição Promotora de atividades acadêmicas
extracurriculares, bem como das reuniões de trabalho dos grupos de pesquisa dos respectivos orientadores;
- Realização dos exames de qualificação e as defesas de teses na Instituição Promotora;
- Designação de um professor Coordenador na Instituição Receptora e um professor Coordenador
na Instituição Promotora;
- Existência, nas duas Instituições, de uma previsão de apoio especial de secretaria para o
programa DINTER;
- Previsão de 30 vagas no Doutorado, em função da capacidade de orientação do corpo docente do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da UENF e da qualidade dos projetos
de teses apresentados;
- Previsão de dez vagas destinadas a alunos matriculados em regime especial em disciplinas
isoladas ministradas na sede do Ifes, destinadas ao acompanhamento de disciplinas a serem ministradas no
Ifes. Visa permitir que professores do Ifes possam fazer disciplinas isoladas como programa de educação
continuada, melhorando o aprimoramento profissional dos mesmos;
- Previsão de 48 meses para conclusão do curso de Doutorado (créditos, elaboração e defesa da
tese);

8.8 Elenco, ementas e carga horária das disciplinas
O princípio utilizado para nortear a concepção do programa foi com a oferta das disciplinas
obrigatórias, acrescidas de um núcleo comum reduzido, que é a base do programa. A partir da definição
dos projetos de pesquisa dos doutorandos fica o orientador com a flexibilidade para sugerir que o discente
cumpra créditos em disciplinas especificas para complementar a base teórica de sua pesquisa.

obrigatórias
Código

Disciplina

Nível

Créditos

MAV 1702

Ciência e Tecnologia dos Materiais

M/D

3

MAV 1712

Pesquisa Bibliográfica para Mestrado

M

1

MAV 1744

Seminário I

M/D

1

MAV 1745

Seminário II

M/D

1

MAV 1757

Caracterização de Materiais I

M/D

3

MAV 1760

Metodologia da Pesquisa Científica

M/D

3

MAV 1806

Pesquisa Bibliográfica para Doutorado

D

1

MAV 1811

Exame de Qualificação para o Doutorado

D

3

MAV 1812

Seminário III

D

1

MAV 1813

Seminário IV

D

1

Eletivas
Código

Disciplina

Nível

Créditos

MAV 1706

Metalurgia física

M/D

3

MAV 1710

Corrosão

M/D

3

MAV 1714

Introdução à Tecnologia Industrial de
Produção de Materiais Superduros

M/D

3

MAV 1735

Mecânica da Fratura

M/D

3

MAV 1736

Ensaios Metalográficos

M/D

3

MAV 1749

Materiais Compósitos de Matriz Polimérica

M/D

3

MAV 1756

Energia, meio ambiente e sustentabilidade

M/D

3

M/D

3

M/D

4

M/D

3

M/D

3

M/D

3

M/D

3

MAV 1759
MAV 1761
MAV 1765
MAV 1767
MAV 1768
MAV 1732

Processamento de Placas Cerâmicas para
Pisos e Revestimentos
Estruturas e propriedades dos materiais
superduros
Estatística para Tratamento de Dados
Materiais Poliméricos, Estrutura e
Propriedades
Nanomateriais Poliméricos: propriedades e
aplicações
Caracterização Mecânica dos Materiais
Poliméricos

Optativas
Código

Disciplina

Nível

Créditos

MAV 1606

Técnicas de Fabricação de Cerâmica
Vermelha e Estrutural

M/D

3

MAV 1607

Teoria e Prática de Sinterização

M/D

3

MAV 1610

Utilização de Materiais Superduros na
Indústria e na Ciência

M/D

3

MAV 1612

Ensaios Mecânicos

M/D

3

MAV 1709

Mecânica da Fratura

M/D

3

MAV 1711

Filmes Finos

M/D

3

MAV 1716

Estabilidade Estrutural e Propriedades
dos Materiais Metálicos

M/D

3

MAV 1718

Materiais Eletrônicos

M/D

3

MAV 1720

Análise Térmica de Materiais

M/D

4

M/D

*

M/D

*

M/D

*

M/D

*

MAV 1730
MAV 1731
MAV 1732
MAV 1733

Tópico Especial em Materiais e Meio
Ambiente
Tópico Especial em Materiais de Alta
Dureza
Tópico Especial em Polímeros e
Compósitos
Tópico Especial em Metalurgia Física

*Disciplinas que podem ser criadas para atendimento específico.

8.9 Quadro docente:
Professores Credenciados no PPGECM

Professores habilitados a orientar alunos de doutorado
Professor

E-mail

Linha(s) de pesquisa

Afonso Rangel Garcez de
Azevedo

afonso.garcez91@gmail.com

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Carlos Maurício Fontes
Vieira

vieira@uenf.br

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Djalma Souza

djsouza@uenf.br

Materiais Poliméricos e
Nanomateriais

Eduardo Atem de
Carvalho

eatem@uenf.br

Materiais Duros, Superduros e
Metais e suas Ligas

Elaine Cristina Pereira

elainecp@pq.uenf.br

Materiais Duros, Superduros e
Metais e suas Ligas

Gustavo de Castro Xavier

gxavier@uenf.br

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Henry Alonso Colorado
Lopera

henry.colorado@udea.edu.co

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Jonas Alexandre

jonas@uenf.br

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

José Nilson França de
Holanda

holanda@uenf.br

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Lioudmila Aleksandrovna
Matlakhova

lioudmila@uenf.br

Materiais Duros, Superduros e
Metais e suas Ligas

Marcello Filgueira

marcello@uenf.br

Materiais Duros, Superduros e
Metais e suas Ligas

Rubén Jesus Sánchez
Rodríguez

sanchez@uenf.br

Materiais Poliméricos e
Nanomateriais; Materiais
Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Sérgio Neves Monteiro

snevesmonteiro@gmail.com

Materiais Poliméricos e
Nanomateriais

Professores Habilitados a co-orientar alunos de doutorado
Ricardo Martinez Garcia

rmartinez@fi.uba.ar

Materiais Poliméricos e
Nanomateriais; Materiais
Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

Jorge Manuel Caliço
Lopes de Brito

jb@civil.ist.utl.pt

Materiais Cerâmicos e Materiais
Sustentáveis

O ajuste do número de orientadores se dá no momento da seleção dos doutorandos,
quando a partir do projeto de pesquisa será definido o orientador. Entretanto, devido à relação
discentes/docentes, sugere-se um número mínimo de 1 discentes e máximo de 3 discentes por
orientador.

9 ORIENTAÇÃO
A problemática da orientação de projetos de doutorado inclui entre outras variáveis as
responsabilidades do orientador e orientando, assim como a articulação colaborativa do
conhecimento com vistas à construção de um conhecimento científico inovador que perpassa pela
identidade e subjetividade dos sujeitos envolvidos. Esta problemática é tão evidente e importante
que, parte das análises do desempenho de Programas de Pós-Graduação e que posteriormente são
traduzidas em notas que acabam por influenciar o financiamento (bolsas), passa pela relação de
produtividade orientador/orientando. Isto denota a importância do orientador, que tem
responsabilidade para além do seu orientando, para com sua instituição e Programa que são
avaliados sob esta ótica. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais
não está ausente desta problemática e procura promover em longa escala não somente a
produtividade orientador/orientando como proporcionar meios e mecanismos para que essa
relação científica e acadêmica se desenvolva com a maior transparência e produtividade possível,
entendendo que somente se atinge excelência no aprofundamento destes relacionamentos
científicos (como já foi demonstrado ao longo do processo histórico que o Programa de PósGraduação em Engenharia e Ciência dos Materiais tem vivenciado na produção de
conhecimentos científicos e inovadores).
Conhecedor então dos principais entraves e obstáculos no processo de orientação, o
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais adota como modalidade que
as atividades de orientação aconteçam preferencialmente com encontros individuais intercalados
com encontros grupais. Este critério será também aplicado no DINTER, pois entende-se que a
construção da problemática, da metodologia, a definição dos objetivos e a análise dos dados são
melhor compreendidos quando dialogados e explicitados. Buscando então articular estas duas
modalidades de orientação (indivíduo /grupo) o programa estabelece um seminário que apoiará o
processo de construção do objeto de pesquisa de cada orientando de forma coletiva e

paralelamente, encontros periódicos com o orientador de forma individual permitirão balizar esse
movimento dialético pretendido na construção do projeto de doutoramento.
Os encontros periódicos serão definidos e negociados com seus orientandos, podendo ser
semanais ou quinzenais, no aspecto temporal e síncronos ou assíncronos no aspecto situacional.
Lembrando, que pelo menos um encontro mensal deverá ser realizado de forma síncrona, seja
presencial ou na modalidade a distância por videoconferência (com presença obrigatória de som e
imagem para ambos os sujeitos).
Assim, as atividades de orientação previstas compreendem interações face a face e
interfaceadas pelas tecnologias da comunicação e informação, estudos dirigidos e seminários.
Além da sistemática da orientação, destaca-se aqui uma característica marcante do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais e que será também aplicada
no DINTER: interdisciplinaridade. Por ser um Programa da área multidisciplinar, o docente
muitas vezes tem uma formação disciplinar do ponto de vista da sua formação de origem, de
forma então a proporcionar um ambiente de desenvolvimento de projetos de pesquisa
interdisciplinares, o DINTER adotará como regra a orientação e coorientação obrigatória de cada
aluno.
Desta forma, cada aluno será orientado durante o desenvolvimento de sua tese, por dois
orientadores, ou oriundos de diferentes áreas e/ou subáreas do conhecimento, ou trabalhando com
diferentes

focos

temáticos

ou

teórico-metodológicos,

visando

a

garantir

o

caráter

multi/interdisciplinar dos trabalhos. A coorientação não precisa ser realizada por professor
permanente do programa, podendo ser credenciado especificamente para essa função o possível
coorientador, pertencentes aos quadros do Ifes, ou, excepcionalmente, de professores doutores
atuantes em IES localizadas no entorno geográfico das instituições receptoras de forma a facilitar
o contato face a face. Nesse caso, devem ser respeitadas todas as normas de credenciamentos
definidas no Regimento Geral de Pós-Graduação da UENF.
9.1 Coorientação
A coorientação dos estudantes de doutorado poderá ocorrer quando se fizer necessário e
para exercer esta atividade, é mandatório que o professor seja credenciado pelo Programa.
Do professor a ser credenciado será exigido o título de Doutor, e o credenciamento do
professor deverá ser efetuado a partir de critérios estabelecidos pelo Programa, que, uma vez
adotados, deverão ser aprovados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF.

10

INFRAESTRUTURA

10.1 Laboratórios
A infraestrutura disponibilizada para o PPGECM-UENF está disponível no Laboratório
de Materiais Avançados (LAMAV), que é instalado em um prédio próprio (Prédio das Oficinas)
localizado no Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) no Campus Leonel Brizola da UENF
situado à Avenida Alberto Lamego, 2000 no município de Campos dos Goytacazes-RJ.
A infraestrutura está disponível nos vários Setores de Pesquisa, os quais dão apoio às
atividades dos estudantes de Mestrado e Doutorado está distribuída da seguinte forma:

i) Setor de Materiais Superduros:
Este setor, cujos professores atuam na área de concentração de materiais de alta dureza,
dispõe de prensas hidráulicas especiais de grande porte, únicas no Brasil, utilizadas para obtenção
de materiais de alta dureza como o diamante sintético e sinterização de materiais de alta dureza e
superduros. Estas prensas, instaladas no Laboratório de Materiais Avançados da UENF,
permitem a geração de alta pressão (até 8.0 GPa) e temperaturas da ordem de 1800oC em
volumes que correspondem às necessidades para pesquisas científicas e tecnológicas.
Os seguintes equipamentos estão disponíveis para o desenvolvimento das pesquisas:
- Prensa hidráulica, marca Ryazantyazhpressmach, modelo D0044, fabricação Russa, capacidade
de 2.500 t, com controle semi-automático e comando programado para a aplicação de força, de
controle computadorizado;
- Prensa hidráulica, marca Ryazantyazhpressmach, modelo D0138B, fabricação Russa,
capacidade de 630 t, com controle semi-automático e controle programado para a aplicação de
força, com seis postos independentes para dispositivos de alta pressão;
-Prensa e hidráulica, marca DAN-PRESSE, modelo DC20-Red line, capacidade de 30 t;
- Microscópio Confocal a Laser,
- Porosímetro de Mercúrio DDA-300
- Prensa SPS
- Mini-CNC

- 02 Máquinas Vibratórias, marca Granutest, modelo 3728, de separação e classificação de pós de
materiais superduros, e pós metálicos em geral com conjuntos completos de peneiras (25 a 1000
# mesh);
- Agitador, marca Fisoton, modelo 710;
- Oficina de purificação de diamantes com capelas, bancadas, EPIs e exaustores;
- 03 Microscópios Óticos Zeiss;
- Balanças de Precisão;
- FRIATEST
- Medidor de friabilidade de materiais superduros;
- DIATEST medidor de resistência à compressão de cristais individuais de materiais superduros,
com câmera fotográfica de alta velocidade;
- Torno Mecânico, marca ROMI, modelo AX20, para o estudo do desempenho de pastilhas de
materiais superduros e de alta dureza;
- Forno resistivo (9 elementos de SiC) de cap. 1600 oC, controle tiristorizado, BP engenharia,
com sistema de vácuo (0,1 mbar);
- QSimulador físico de desgaste, corte e abrasão de ferramentas, tipo AMSLER modificado,
controlado via microcomputador com interface, fab. CONTENCO, marca AB800-E;
- Prensa a quente industrial - marca PYRAMID - para sinterização de compósitos de alta dureza;
- Moldes laboratoriais e industriais de grafite, para fabricação de amostras e peças, por
prensagem a quente;
- Misturador industrial de pós marca PYRAMID;
- Sistema de análise térmica DTA, TGA, dilatometria da marca BP engenharia;
- Durômetro universal digital Pantec;
-Microdurômetro digital (Vickers e Knoop) –Pantec;
- Sistema de medidas de densidade de sinterizados pelo método de Arquimedes.

ii) Setor de Polímeros: O Setor de Polímeros desenvolve pesquisas direcionadas ao
aproveitamento de recursos renováveis, e o desenvolvimento de Tecnologias que não agridam o
ambiente. Para estas pesquisas, dispõe-se de uma adequada infraestrutura, que se encontram
distribuída em suas diferentes salas ou laboratórios.
Os seguintes equipamentos estão disponíveis:

- Reatores, capelas de proteção, rotoevaporador, balanças analíticas, fermentadores e outros
acessórios específicos, tanto para o desenvolvimento de novos materiais via síntese química
como microbiológica, assim como para a modificação de polímeros, e para o processamento de
materiais compósitos conjugados.
-Balança termogravimétrica Halogen Moisture Analyzer modelo HR73 da Mettler Toledo para
estudos de permeabilidade
- Unidade de analise térmica formada por módulos de Calorimetria Diferencial de Varredura
(DSC), Termogravimetria acoplada a Espectrometria de Massa (TG; DTA-MS) e Analise
Dinâmico Mecânico (DMA), composto pelos módulos: DSC - 2010, TGA/DTA - 2960 e DMA 2980, TA Instruments;
- Espectrômetro de massas Balzers Thermostar, acoplado ao analisador termogravimétrico, com
faixa de varredura de massas de 0 a 200 u.m.a.
- Espectrofotômetro de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) IR-Prestige 21 da
marca Shuimadzu;
- Unidade de reflexão total atenuada (ATR), para estudos estruturais de materiais, principalmente
de superfícies (acessório do espectrômetro infravermelho);
- Reator multipropósito para polimerização de micro-emulsões, marca IKA, modelo RW20 DZM
PY;
- Sistema de alto vácuo - duplo estágio, marca EDWARDS, modelo E2M5;
- 2 banhos termostáticos, marca TEMTHERM e HAAKE V FISONS;
- Micro-fermentador para a síntese de polímeros, marca VIRTIS, modelo OMNI CULTURE;
- Micro-Spray Dryer, marca BUCHI, modelo B-191;
- Estufa 300 °C, marca Quimis, modelo 314 D 122;
- Sistema de permeação de gás, fabricação própria;
- Equipamento de Orsat: Análise qualitativa e quantitativa de metano e dióxido de carbono,
marca Biocristal;
- Prensa hidráulica à quente, marca Marconi, modelo MA 098 AE, capacidade 15 ton. e matriz de
prensagem a quente para a fabricação de amostras de materiais compósitos de matriz polimérica;
- 2 Caldeiras elétricas Mil Máq. Rio;
- 2 Reatores de transesterificação Mil Máq. Rio;
- 1 condensador pressurizado DIPAMAQ;

- 1 trocador de calor com evaporador pressurizado DIPAMAQ;

iii) Setor de Metalurgia Física: a infraestrutura disponível para o estudo das transformações de
fases nos metais e ligas é complementada com fornos para tratamentos térmicos. Para apoio às
pesquisas em corrosão, o setor conta ainda com potenciostato, balanças analíticas e semi-micro.
Abaixo segue lista dos equipamentos alocados neste setor:
- Bancada metalográfica;
- NEOPHOT 23 com microdurômetro acoplado, marca Zeiss;
- Microscópio ótico, Jenavert;
- Microscópio de força atômica, marca Veeco Multimode III.
- Microscópio ótico metalográfico, marca Olympus;
- Microscópio eletrônico de varredura, SSX-500 marca Shimadzu;
- Difractômetro de raios-X, marca Shimadzu;
- Espectrômetro de emissão ótica, marca Shimadzu;
- 3 Politrizes mecânicas, marca Panambra, modelo DP –U;
- Embutidora, marca Panambra, modelo Pantec;
- Máquina de corte, marca Panambra, modelo Mesoton;
- Máquina de corte fino, marca Struers, modelo Miniton;
- 2 Moinhos de bolas de alta energia, marca Spex, modelo 8000 –jarra e bolas de metal duro;
- Forno tubular - 1200°C - fabricação própria;
- Estereomicroscópio, marca Agar, modelo SMZ;
- Balança analítica com precisão (± 0,00001), marca Sartorius, modelo MC210S;
- Balança analítica com precisão (± 0,0001), marca Scaltec, modelo SBC 31;
- Potenciostato marca OMNIMETRA, modelo PG-39;
- Máquina de polimento eletrolítico para preparação de folhas finas para MET, marca Struers,
modelo Tenupol III;
- Máquina de corte de discos para MET por abrasão, marca South Bay Technology, modelo 360;
- Forno Câmara, 1.300ºC, marca Brasimet, modelo K150 com microprocessador acoplado.

Com a expansão da infraestrutura do LAMAV no ano de 2017 as novas salas do Setor de
Metalurgia Física passaram a abrigar os equipamentos/sistemas:

- Loop de corrosão;
- Microscópio óptico;
- Câmera de imersão de meio circular.

iv) Setor de Materiais e Meio Ambiente: Este setor dispõe da infraestrutura básica já instalada em
termos de laboratórios (oficina de cerâmica vermelha/revestimento cerâmico, oficina de ensaios
mecânicos, oficina de filmes, oficina de tratamentos térmicos), que dão suporte aos trabalhos
desenvolvidos na área de concentração
Materiais e Meio Ambiente, cujos equipamentos são listados a seguir:
- Sistema de deposição de filmes finos por Spray Pirólise;
- Máquina Universal de Ensaios Servo Hidráulica MTS de 25 ton,
- Sistema de medida de resistência de folha - método das quatro pontas;
- Forno tubular vertical – 1200 °C, marca Maitec, com bomba molecular de alto vácuo Edwards;
- Forno resistivo (9 elementos de SiC) de cap. 1600 oC, controle tiristorizado, bp engenharia, com
sistema de vácuo (0,1 mbar);
- Máquina universal de ensaios, marca Instron, modelo 5582, capacidade de 10 ton.;
- Tacômetro estroboscópico marca MINIPA, modelo MDT-2250;
- Environment meter da Instrutherm, modelo THDL-400;
- Mini Roto-Kit, para a simulação de defeitos em amostras e/ou peças em rotação fabricação
própria;
- Conjunto de acelerômetros, da PCB;
- Polariscópio com câmara digital e analisador de imagem, marca Strainlab;
- Durômetro, marca Panambra, modelo Pantec;
- Extrusora de laboratório, marca Verdés, modelo BR 051/0028;
- Laminador de laboratório, marca Verdés, modelo 080;
- Giramoinho e moinhos de bolas (MB 5), marca Gardelin, modelo 1A;
- Forno câmara de 1300°C, marca Brasimet, modelo K15 0 N2 com microprocessador acoplado;
- 2 fornos mufla – 1200 oC
- Estufa para secagem de matérias primas, marca De Leo;
- Aparelho de Casagrande;
- Britador de mandíbulas, marca Furlan, modelo BM 0804;

- Prensa hidráulica, marca Schwing Siwa, modelo PHMA, capacidade de 30 ton.;
- Misturador intensivo, marca Eirich, modelo R02;
- Analisador de umidade, marca OHAUS, modelo MB45;
- Forno tubular - 1200°C, fabricação FAENQUIL / DEMA R;
- Balança analítica com precisão (± 0,001), marca GEHAKA, modelo BG 200;
- Balança cap. 1500gr. Da Instrutherm, modelo BD150;
- 2 Fornos para queima rápida, marca Maitec, modelo FSQC –cap. 1300°C;
- Prensa hidráulica de 100 ton, marca L & A , modelo LA100T;
- Moinho de martelos, marca Verdés, modelo 033A;
- Galga misturadora, marca Gardelin, modelo GM 400;
- Oficina para Ensaios de Solubilidade / Lixiviação.

Com a expansão da infraestrutura do LAMAV, as novas salas do Setor de Materiais e
Meio Ambiente passaram a abrigar os seguintes equipamentos/sistemas:
- Dispositivo de conformação de rochas artificiais;
- Dilatômetro;
- Balança de precisão;
- Forno mufla;

Além dos equipamentos existentes no LAMAV, UENF possui equipamentos em seus
diversos Centros denominados de Equipamentos Multiusuários disponíveis à comunidade
acadêmica, com a ótica de um Núcleo Analítico, de apoio a todos os cursos de Graduação e
Programas de Pós-Graduação. Alguns Equipamentos Multiusuários e outros disponíveis em
Laboratórios da UENF, que são utilizados pelos estudantes do PPGECM no desenvolvimento das
pesquisas, são relacionados a seguir:

- Microscópio eletrônico de varredura, marca Zeiss, modelo DSM 962;
- Microscópio eletrônico de transmissão, marca Zeiss 960;
- Difratômetro de raios - X, marca SEIFERT, modelo URD 65;
- Florescência de raios X, SEIFERT;
- Fluorímetro para a medida de luminescência;

- Espectrofotômetro para a medida de transmitância ótica;
- Ressonância magnética nuclear;
- Análise química, ICP;
- Medidor de superfície específica, BET;
- Porosímetro de mercúrio;
- EDX, Shimadzu;

10.2 Biblioteca
O programa tem à sua disposição a Biblioteca "Prof. Eugênio Lerner" do Centro de
Ciência e Tecnologia. Esta biblioteca ocupa um salão, com aproximadamente 225 m2, no qual
estão instaladas salas para estudo em grupo e computadores. A organização da biblioteca se
baseia em sistemas informatizados com recursos computacionais avançados. Os cursos têm
acesso à base de dados tais como a rede Option Line e também redes internacionais: Dialog, Easy
e Data Star, totalizando um número bastante significativo de dados relacionados às informações
científicas e tecnológicas. Acesso ao scielo, web of science e science direct é irrestrito.
A UENF conta ainda com um sistema de comutação bibliográfica - COMUT, além de
sistemas de informação do ISI (Institute for Scientific Information) e Current Contents em CD ROM. Além disso, os estudantes têm facilidade de acesso ao Portal da CAPES de periódicos,
bem como têm sido adquiridos diversos periódicos especializados nas diversas áreas de atuação
do programa com o apoio da CAPES.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

11.1 Estratégias de acompanhamento e avaliação de desempenho dos alunos e do programa
As estratégias de acompanhamento e avaliação serão de acordo com o Regimento do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da UENF, e o cronograma
de atividades previsto para o Projeto “Turma Especial de Doutorado”. Os checkpoints específicos
para acompanhamento do processo de doutoramento de cada aluno serão:
- Conclusão dos créditos em 4 semestres;
- Obtenção da proficiência em língua inglesa até o período final de obtenção dos créditos;
- Apresentação de seminários de andamento semestrais, após a obtenção dos créditos,
presenciais ou por videoconferência. É vedada a apresentação de dois seminários de andamento

seguidos por videoconferência de forma a assegurar períodos mínimos anuais de encontros face a
face entre orientandos e orientadores;
- Submissão de um artigo científico para revistas com mínimo Qualis B na CAPES até o
segundo e/ou terceiro ano de doutoramento;
- Desenvolvimento e defesa do pré-projeto, com a anuência do orientador até o final do
primeiro ano;
- Defesa, com banca, da qualificação da tese até no máximo o final do terceiro ano de
doutoramento;
- Submissão de artigo científico para revista Qualis A da Capes até o 4o ano de
doutoramento;
- Defesa da tese até o final do quarto ano de doutoramento.

12 FINANCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO
12.1 Cronograma de Execução Financeira
A instituição receptora possui sustentabilidade financeira e orçamentária oriundas dos
recursos do Tesouro consignados na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere à
infraestrutura física e logística de funcionamento – laboratórios, recursos tecnológicos e outros
disponíveis, para desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa realizadas em sua sede,
bem como recursos humanos – docentes pesquisadores, apoio técnico-educacional –, serviços
gerais, que garantem as condições indispensáveis à execução do projeto interinstitucional.
A instituição promotora (UENF) do curso oferece os recursos humanos – docentes
pesquisadores e de apoio técnico-educacional, bem como a infraestrutura física e logística para
desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa ao curso de doutorado a serem realizadas
em sua sede.
A fim de possibilitar o desenvolvimento do Projeto com o padrão de qualidade dos programas de
pós-graduação Stricto Sensu, avaliados pela CAPES, o quadro apresentado a seguir corresponde
ao auxílio financeiro destinado ao custo de execução do projeto considerando um valor de R$
12.500,00 / aluno.

SEMESTRE

VALOR (R$) (%)

2021/1

168.750,00

50

2022/1

84.375,00

25

2023/1

84.375,00

25

TOTAL

337.500,00

100

12.2. Desembolso de Recursos
ANO

CUSTEIO

VALOR unitário (r$)

Valor Total (R$)

2021

 237 Diárias para professor p trabalho de campo, ministrar

320

75.840,00

320

24.960,00

 passagens aéreas para professores

-

10.000,00

 passagens terrestres para professores e alunos

-

10.345,00

 material de consumo para aquisição de reagentes

-

13.000,00

-

11.000,00

-

1.594,13

 Despesas Operacionais e Administrativas FACC

-

14.673,91

 Ressarcimento à UENF

-

7.336,96

disciplinas no campus do Ifes e participação de eventos
técnico-científicos;
 78 diárias para alunos participação de eventos técnicocientíficos

químicos, resinas, material de informática e de laboratório
 serviços de terceiros – pessoa jurídica para manutenção e
reparo de bens móveis e imóveis e ensaios de
caracterização em materiais
 serviços de terceiros – pessoa física para manutenção e
reparo de bens móveis e imóveis

168.750,00

Total
2022

 118 Diárias para professor p trabalho de campo, ministrar

320

37.760,00

320

12.480,00

1.000,00

5.000,00

300,00

5.172,50

-

6.500,00

disciplinas no campus do Ifes e participação de eventos
técnico-científicos;
 39 diárias para alunos participação de eventos técnicocientíficos
 passagens aéreas para professores
 passagens terrestres para professores e alunos
 material de consumo para aquisição de reagentes

químicos, resinas, material de informática e de laboratório
 serviços de terceiros – pessoa jurídica para manutenção e

-

5050,81

-

1.406,25

 Despesas Operacionais e Administrativas FACC

-

7.336,96

 Ressarcimento à UENF

-

3.668,48

reparo de bens móveis e imóveis e ensaios de
caracterização em materiais
 serviços de terceiros – pessoa física para manutenção e
reparo de bens móveis e imóveis

84.375,00

Total
2023

 115 Diárias para professor p trabalho de campo, ministrar

320

36.800,00

320

12.480,00

1.000,00

5.000,00

300,00

5.172,50

-

6.500,00

-

6.010,81

-

1.406,25

disciplinas no campus do Ifes e participação de eventos
técnico-científicos;
 39 diárias para alunos participação de eventos técnicocientíficos
 passagens aéreas para professores
 passagens terrestres para professores e alunos
 material de consumo para aquisição de reagentes
químicos, resinas, material de informática e de laboratório
 serviços de terceiros – pessoa jurídica para manutenção e
reparo de bens móveis e imóveis e ensaios de
caracterização em materiais
 serviços de terceiros – pessoa física para manutenção e
reparo de bens móveis e imóveis
 Despesas Operacionais e Administrativas FACC

-

 Ressarcimento à UENF

-

7.336,96
3.668,48

Total
Total

84.375,00
337.500,00

OBS: O percentual da DOA (despesas operacionais administrativas) da FACC e do ressarcimento
da UENF é de 10% e 5%, respectivamente, sobre as despesas diretas do projeto.

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2021.
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