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Geossintéticos para Professores Universitários  
 

CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DOS PARTICIPANTES 

 

O propósito do programa Educando Educadores é fornecer capacitação para docentes que não tenham 

envolvimento com Geossintéticos para que eles, adquirindo este conhecimento, possam disseminá-lo em 

suas universidades. Portanto, devem ser privilegiados os docentes que ainda não tenham vínculo com a IGS 

Brasil e, que tenham boa representatividade territorial entre as instituições brasileiras de ensino universitário. 

Para o processo de seleção dos participantes, devem ser identificadas as universidades que se enquadrem nos 

seguintes critérios: 

• Sejam localizadas na região Sul. 

• Não tenham o ensino de Geossintéticos incluído no curso de Engenharia civil; 

• Representem importante referência regional no curso de Engenharia Civil em particular, nas disciplinas 

com afinidade com Geossintéticos. 

O conjunto de universidades (públicas ou privadas) identificadas deve apresentar boa abrangência territorial. 

As universidades, por sua vez, por meio de contato identificadas, devem indicar docentes para participarem 

como candidatos do processo de seleção a ser efetuado pela IGS Brasil, para eventual convite posterior. É 

importante, que a indicação feita pela universidade se baseie nos critérios de avaliação e de pontuação 

estipulados e, ainda privilegie candidatos vinculados a departamentos ligados à área de Geotecnia (ou afins), 

com personalidade favorável para os objetivos do programa.  O comprometimento com os objetivos do 

programa é requisito essencial para a seleção do participante. 

Critérios gerais: 

• Cada universidade pode indicar mais de um docente, mas, será convidado, no máximo, um representante 

(docente) por instituição. 

• O número máximo de vagas é 25. 

• Não haverá distinção entre universidades públicas e privadas, exceto havendo necessidade de desempate, 

onde o representante da universidade pública terá a preferência. 

• Os convites serão feitos em ordem, conforme maior pontuação na avaliação dos candidatos, de acordo 

com os critérios apresentados na tabela a seguir. 

• A não possibilidade ou disposição para custeio das despesas de deslocamento até o local do curso será um 

critério de corte do candidato. 

• O participante deve se tornar membro da IGS Brasil, para que sejam possíveis o acompanhamento e 

suporte da IGS Brasil, posteriormente ao curso. 

• O participante deve se comprometer a incluir, ao menos 6 horas-aula sobre Geossintéticos em alguma 

disciplina que apresente afinidade com o tema, a partir do ano letivo subsequente ao do curso. 
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Tabela de pontos obtidos 

Itens a pontuar Sub-Itens a pontuar Pontuação 

 
Cargo docente 

Adjunto 
Assistente 
Titular 

 

10 
8 
5 

 
 
Tempo de docência 

30 anos 
20 anos 
10 anos 
5 anos 

 

1 
5 
4 
2 

 
Dedicação  

Exclusiva 
20 horas 
 

5 
3 

 
Associado IGS 

IGS 
ABMS 
 

5 
2 

 
 
Disciplina que leciona 

Geotecnia aplicada 
Mecânica dos Solos 
Mecânica das rochas 
Geologia de Engenharia 

 

10 
8 
5 
3 

 
 
Grau acadêmico máximo 

Doutor 
Mestrado 
Especialização 
Engenheiro civil 
 

5 
3 
2 
1 

 

 


