EDITAL INTERNO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE CONSTRUÍDO –
PROAC-UFJF

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído, no uso de
suas atribuições, torna público o Edital Interno, dirigido a docentes permanentes da
UFJF em plena atividade, para processo de solicitação de credenciamento e atuação no
curso de Mestrado em Ambiente Construído – PROAC/UFJF, mais especificamente, na
linha de pesquisa Gestão do Ambiente Construído, a partir de 2020.
Linha de Pesquisa – Gestão do Ambiente Construído: “Esta linha aprofunda conhecimentos
de processos, práticas e metodologias relacionadas à gestão do ambiente construído, bem como
suas implicações fundamentais, teóricas e sustentáveis.”

1. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
1.1 Prazo para apresentação de proposta de credenciamento: as inscrições poderão ser
feitas diretamente na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente
Construído da Faculdade de Engenharia, 5.a plataforma do Campus Universitário da
UFJF, – sala n0 4152, no período de 06 de dezembro de 2019 a 18 de dezembro de
2019 e 07 de janeiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2020, no horário de 09h00min as
14h00mim, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriado.
1.2 Documentos a serem encaminhados à secretaria do PROAC:
 Formulário de inscrição (Anexo 1) preenchido;
 Tabela de Produção (Anexo 2) preenchida;
 Proposta de Trabalho contendo projeto de pesquisa com aderência à linha de
pesquisa questão;
 Cópia do currículo Lattes atualizado, abrangendo a produção bibliográfica
referente ao período de 2017 a 2019, com a devida comprovação.
1.3 A solicitação implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
contidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2. DAS VAGAS
2.1 O Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído oferecerá um total de até 3
(três) vagas para docentes qualificados a atuarem na Linha de Pesquisa – Gestão do
Ambiente Construído.
2.2 Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído não está obrigado a
preencher todas as vagas.

3. COMISSÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.1 Os critérios que nortearão a avaliação das solicitações de credenciamento são
aqueles aprovados pelo Colegiado do PROAC/UFJF e disponíveis no website do
Programa
em
https://www.ufjf.br/ambienteconstruido/curso/credenciamento-dedocentes/, integrantes do Anexo 2 - Tabela de Pontuação.
3.2 A avaliação das solicitações de credenciamento submetidas a este edital será
conduzida por uma Comissão de Credenciamento, constituída por 3 (três) docentes
permanentes do PROAC.

4. NOTA FINAL E RESULTADO
4.1 A composição da nota final será calculada a partir da Equação 1:
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

4 𝑥 (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜)+ 6 𝑥 (𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜)
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(Eq. 1)

Onde:


Proposta de Trabalho e Tabela de Produção: se referem às notas normalizadas a partir
da maior nota obtida em cada uma das respectivas etapas.

4.2 Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente da nota final
alcançada.
4.3. Critérios de desempate: i) nota da Tabela de Produção; ii) nota da Proposta de
Trabalho. Persistindo o empate, será admitido o(a) candidato(a) mais velho(a).
4.4 O resultado final será encaminhado ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Ambiente Construído para apreciação, homologação e posterior encaminhamento à
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP/UFJF), para homologação, também,
naquela instância universitária.
a) Os casos omissos serão discutidos e avaliados pela Comissão de
Credenciamento.
b) Os recursos poderão ser encaminhados à secretaria do PROAC até 72 horas após
a divulgação dos resultados.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E CRITÉRIOS GERAIS
5.1 Não serão admitidos docentes que já atuam como membros permanentes em
outros Programas de Pós-Graduação.
5.2 Os docentes credenciados terão as seguintes atribuições: docência (ministrar no
mínimo quatro disciplinas por quadriênio de avaliação), orientação, pesquisa (coordenar
pelo menos um projeto de pesquisa), participação em bancas, participação no colegiado
e comissões e produção bibliográfica (segundo os critérios da área).
5.3 Compete a cada solicitante o preenchimento do formulário de inscrição com
Produção Qualificada em periódicos e livros. Compete a cada solicitante o
preenchimento da Tabela de Produção (Anexo 2).

5.3.1 No caso dos periódicos deve-se adotar o qualis/2013/2016 ou em vigência
quando da avaliação pela comissão disponível: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis>.
5.4 Não serão pontuados: livros classificados como material didático; material para uso
em Educação à distância (Graduação, Especialização, etc.); livros com menos de 50
páginas; livros sem ISBN; livros de poesias, de autoajuda, similares; autoria de
prefácio; autoria de apresentação ou compilação de legislação ou de textos de outros
autores. Textos incluídos nessa categoria não serão computados na produção exigida no
presente edital.
5.5 Artigos, capítulos de livros e livros aceitos para publicação e artigos, ainda não
publicados, podem ser incluídos na Tabela de Produção (Anexo 2), sendo
necessária a inclusão de comprovação (declaração de aceite do editor ou equivalente).

6. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

PERÍODO
11/ 12 / 2019
11/ 12/ 2019 a 10/02/2019
17/ 02/ 2019
18/ 02/ 2019

ETAPA
Divulgação do Edital Interno de
Credenciamento de Docentes
Apresentação de Propostas
Análise da Produção e Propostas de Trabalho
Divulgação do Resultado

ANEXO 1

Ref.: Formulário de Inscrição // Credenciamento Docente – PROAC/UFJF – Gestão
do Ambiente Construído
DADOS PESSOAIS:
Nome completo: ________________________________________________________
Nacionalidade: __________________________________________________________
Nascimento: ______/_____/______ - CPF: _____________________
Matrícula SIAPE: _________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Telefones: _______________________________________________
DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO:
[ ] Cópia da Proposta de Trabalho.
[ ] Currículo Lattes, impresso em versão atualizada.
[ ] Comprovantes da produção (de acordo com o edital).
TITULAÇÃO DOUTORADO:
Ano: __________________________________________________________________
Área: _________________________________________________________________
Instituição: _____________________________________________________________
VÍNCULO NA UFJF:
Departamento a que está vinculado: _________________________________________
Mês / Ano de início: _______/_______
Atua em outro Programa de Pós-Graduação:
[ ] Não.
[ ] Sim. Qual? ___________________________________________________
Qual Universidade? ______________________________________________________
No outro Programa você é professor [ ] PERMANENTE, ou [ ] COLABORADOR
Carga horária semanal ser dedicada ao PROAC: ______________________________
Juiz de Fora – MG, _____ de ______________________de_______.

_______________________________
Assinatura

ANEXO 2
Ref.: Tabela de Produção // Credenciamento Docente – PROAC/UFJF – Gestão do
Ambiente Construído
PROJETO DE PESQUISA FINANCIADO
[ ] Não.
[ ] Sim. Qual(is)? ________________________________________________
Qual(is) Agência(s) de Fomento? ___________________________________________
COORDENAÇÕES EM ANDAMENTO
PONTOS
Proj. de Pesquisa
Proj. de Extensão

QTD.

TOTAL

1,0
1,0

ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO
PONTOS

QTD.

TOTAL

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (2017, 2018 e 2019,)
PONTOS
QTD.

TOTAL

Iniciação Científica
TCC

Artigos - Periódicos

0,85
0,85

A1
A2
B1
B2

Capítulos de Livros
Artigos - Anais
Editoração
Patente

1,0
0,85
0,70
0,55
0,50
0,50
1,0
1,0

Nota: TOTAL = PONTOS X QTD.

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS
Há orientações em outro Programa de Pós-Graduação:
[ ] Não.
[ ] Sim. Quantas? Em qual Programa? ________________________________
QTD.

TOTAL

Mestrado
Doutorado
Nota: não é critério para a classificação.

NOTA FINAL TABELA DE PRODUÇÃO: ________________________________

