
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

EDITAL 01/2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTE 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos do CAPÍTULO 1 da Resolução 01/2017 – 

PPGEO/UFJF, torna público o chamamento para credenciamento dos docentes permanentes 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFJF, regulamentado pela Resolução 01/2016 

– PPGEO/UFJF. 

1. DAS VAGAS 

1.1. São abertas vagas para o cadastro de docentes permanentes no PPGEO/UFJF, assim 

distribuídas dentre as linhas de pesquisa previstas na Resolução 01/2019 – 

PPGEO/UFJF: 

1.1.1. Linha Dinâmicas Socioambientais, preferencialmente nas áreas de Climatologia 

ou Pedologia; 

1.1.2. Linha Dinâmicas Socioespaciais, preferencialmente nas áreas de Geografia 

Agrária, Planejamento Territorial e/ou Ensino de Geografia; 

1.2. As áreas do conhecimento indicadas como preferenciais não excluem a possibilidade 

de credenciamento de docentes inseridos em outras áreas. 

Considerando as exigências e a avaliação da CAPES, bem como o projeto político 

pedagógico do PPGEO, o credenciamento todos os candidatos considerados aptos poderá 

não ocorrer imediatamente (ou simultaneamente), a depender o processo de expansão do 

Programa. 

1.3. O credenciamento será efetivado em janeiro de 2021. 

1.4. Conforme Resolução no 1/2016, o credenciamento terá validade pelo período de 4 

(quatro) anos, após o qual o docente deverá solicitar o seu recredenciamento para 

outro período de mais 4 (quatro) anos, e assim sucessivamente. 

 

2. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

2.1. Possuir o título de doutor, preferencialmente em Geografia, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este deverá estar legalizado/autenticado pelo consulado 

brasileiro do país de origem, e será ainda analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

2.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de trabalhos científicos; 

2.3. Integrar o quadro pessoal efetivo da UFJF, em regime de trabalho de dedicação 

exclusiva; 

2.4. Atender aos seguintes critérios, conforme Art. 2, § 5 da Resolução 01/2016 – 

PPGEO/UFJF: 

2.4.1. Ter publicado, nos últimos quatro anos, um mínimo de 4 (quatro) artigos 

científicos em periódicos classificados entre A1 e B2, inclusive, no sistema Qualis-

CAPES (vigente para Geografia); 

2.4.2. Estar vinculado a pelo menos um projeto de pesquisa; 



2.4.3. Atingir pontuação mínima de 12 (doze) pontos no Formulário de Pontuação de 

Produção Científica Acadêmica para Fins de Credenciamento no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia (Anexo 2). 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 30/08/2020 a 15/10/2020, 

exclusivamente pelo email da coordenação do PPGEO/UFJF 

(ppg.geografia@ufjf.edu.br) com devida inclusão dos documentos solicitados como 

anexo. A inscrição somente será efetivada após a confirmação de recebimento da 

documentação pela coordenação. 

3.2. Documentos necessários para inscrição: 

3.2.1.  Formulário de inscrição (Anexo 1) preenchido; 

3.2.2.  Tabela de Produção (Anexo 2) preenchida; 

3.2.3.  Plano de Trabalho (Anexo 3); 

3.2.4.  Cópia do currículo Lattes atualizado, abrangendo a produção e atividades 

acadêmicas referente ao período de 2017 a 2020. 

 

4. DA ANÁLISE DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

4.1. A avaliação dos documentos apresentados pelos(as) interessados (as) no ato da 

inscrição será realizada por uma Comissão de Avaliação de Credenciamento e 

homologada pelo Colegiado do PPGEO/UFJF, para fins de deferimento ou não dos 

pedidos, nos termos dos regulamentos e regimentos pertinentes.  

4.2. A seleção será feita baseado nos critérios estabelecidos pelo documento de área 

(Geografia), pela atuação profissional e pela aderência do projeto apresentado tendo 

em vista as demandas das linhas de pesquisa do PPGEO/UFJF.  

4.3. A comissão de Avaliação de Credenciamento e Recredenciamento está regimentada 

pelas Resoluções 03/2020 – PPGEO/UFJF, 01/2017 – PPGEO/UFJF e 01/2016 – 

PPGEO/UFJF. 

 

5. DOS RECURSOS E RESULTADOS 

5.1. O resultado preliminar será divulgado 26/10/2020 

5.2. Haverá período para interposição de recurso nos dias 27/10/2020 e 28/10/2020. 

5.3. Os recursos deverão ser encaminhados ao e-mail da coordenação do PPGEO/UFJF 

(ppg.geografia@ufjf.edu.br) dentro do prazo estabelecido. 

5.4. Os recursos deverão conter argumentações devidamente fundamentadas e 

justificadas. Os recursos inconsistentes, intempestivos e/ou fora das especificações 

estabelecidas aqui serão indeferidos. 

5.5. O resultado dos recursos será dado a conhecer 03/11/2020 

5.6. O PPGEO/UFJF publicará o resultado 04/11/2020 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O ato de inscrição neste processo seletivo implica na concordância e aceitação, por 

parte do candidato inscrito, do estipulado neste Edital. 

6.2. Ao Colegiado do PPGEO caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital.  

mailto:ppg.geografia@ufjf.edu.br
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

  

Dados pessoais 

⚫ Nome completo: 

⚫ Matrícula SIAPE: 

  

Contato 

⚫ Endereço: 

⚫ Telefone: 

⚫ E-mail: 

  

Dados profissionais 

⚫ Vínculo profissional: 

⚫ Área de pesquisa / atuação: 

⚫ Linha de pesquisa proposta 

 Dinâmicas Socioambientais (   ) 

 Dinâmicas Socioespaciais (   ) 

⚫ Atua em outro Programa de Pós-graduação? 

 Sim (     ) Qual? 

■ Categoria: (    ) Permanente, (    ) Colaborador, (    ) Visitante 

 Não  (   ) 
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ANEXO 2 –TABELA DE PRODUÇÃO 

 

PRODUÇÃO/ATIVIDADES VALOR QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Publicações 

A1-Qualis 1,6   

A2-Qualis 1,4   

B1-Qualis 1,2   

B2-Qualis 1,0   

B3-Qualis 0,8   

B4-Qualis 0,6   

B5-Qualis 0,4   

L4 (obra completa) 2   

L3 (obra completa) 1,8   

L2 (obra completa) 1,4   

L1 (obra completa) 1,2   

L4 (capítulo – máximo 2 capítulos na 

mesma obra) 

1   

L3 (capítulo – máximo 2 capítulos na 

mesma obra) 

0,9 

 

  

L2 (capítulo – máximo 2 capítulos na 

mesma obra) 

0,7   

Instruções de preenchimento: 

• Preencher com atividades e produtos referentes aos quatro últimos anos, a contar do 
ano de solicitação do credenciamento/recredenciamento; 

• Fornecer apenas informações passíveis de comprovação (caso assim seja solicitado 
pela Coordenação do PPGEO/UFJF); 

• Considerar apenas atividades e produtos constantes no Currículo Lattes; 

• Considerar o Qualis/Capes atual da área de concentração Geografia; 

• Calcular a somatória, datar e assinar o formulário. 



L1 (capítulo – máximo 2 capítulos na 

mesma obra) 

0,6   

Livro científico em editora com corpo 

editorial  

1,8   

Capítulo de livro científico em editora 

com corpo editorial 

1,0   

Trabalho completo publicado em 

evento internacional 

0,5   

Resumo publicado em evento 

internacional 

0,2   

Trabalho completo publicado em 

evento nacional 

0,3   

Projetos e rede de colaboração 

Coordenação de projetos de pesquisa 

financiados por agência de fomento 

1,5   

Participação em projetos de pesquisa 

financiados por agência de fomento 

0,5   

Coordenação de projetos de pesquisa 

não financiados ou com fomento 

exclusivo de bolsas 

0,5   

Coordenação de projetos de extensão 

financiados por agência de fomento 

1,5   

Participação em projetos de extensão 

financiados por agência de fomento 

0,5   

Coordenação de projetos de extensão 

não financiados ou com fomento 

exclusivo de bolsas 

0,5   

Participação em grupo de pesquisa 

credenciado e ativo no diretório 

CNPQ (considerar no máximo 2 

grupos) 

1,5   

Orientações 

Supervisão concluída de estágio de 

pós-doutorado 

1,0   

Orientação concluída de Doutorado 1,0   

Orientação concluída de Mestrado 0,8   



Orientação concluída de iniciação 

científica  

0,5   

Orientação concluída de iniciação de 

extensão 

0,5   

Orientação de estágio em docência 0,5   

Eventos 

Organização de eventos científicos 

internacionais 

1,4   

Organização de eventos científicos 

nacionais 

1,0   

Organização de eventos científicos 

regionais/locais 

0,8   

Participação em evento com 

apresentação de trabalho - 

internacional 

1,0   

Participação em evento com 

apresentação de trabalho - nacional 

0,8   

Participação em evento com 

apresentação de trabalho – 

regional/local 

0,5   

Periódicos 

Editor de revista ou organizador de 

livro de livro científico com Qualis - 

CAPES 

1,0   

Avaliador ad hoc ou participação em 

conselho científico de periódicos com 

Qualis - CAPES 

0,4   

Produção Técnica 

Relatórios e/ou pareceres técnicos 

publicados 

0,2   

Produtos cartográficos registrados 0,2   

Inserção Social 

Material didático-pedagógico 0,2   

Exposições culturais 0,2   

Entrevistas concedidas  0,1   



Artigos em jornais ou revistas 0,1   

Participação em bancas 

Banca de Mestrado 0,2   

Banca de Doutorado 0,3   

Outros 

Bolsa de produtividade 3,0   

SOMATÓRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 

 

___________________________ 

Data 
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ANEXO 3 – MINUTA DE PLANO DE TRABALHO 
 

1. Proposta de disciplina (até 3 páginas) 
● Nome: 
● Carga horária  

o Teórica: 
o Prática:  
o Total: 

● Uso de laboratório de ensino: (   ) Sim     (   ) Não 
o Detalhar 

● Ementa 
● Conteúdo programático 
● Bibliografia básica 
● Bibliografia complementar 

 

2. Resumo de projeto de pesquisa (3 – 5 páginas) 
● Título do projeto 
● Objetivos 
● Justificativa/Caracterização do Problema 
● Estratégias, metodologia e cronograma 
● Resultados esperados 
● Orçamento (no caso de contar com financiamento externo) 
● Referências bibliográficas 
● Obs. Pode ser um projeto em andamento 

 

3. Resumo de projeto de extensão (3 – 5 páginas) 
● Título do projeto 
● Objetivos 
● Justificativa/Caracterização do Problema 
● Fundamentação teórica, integração entre pesquisa e extensão 
● Estratégias, metodologia e cronograma 
● Relação com sociedade, impactos social e caracterização dos beneficiários 
● Indicadores de monitoramento, avaliação e divulgação 
● Orçamento (no caso de contar com financiamento externo) 
● Referências bibliográficas 
● Obs. Pode ser um projeto em andamento 

●  

4. Informações complementares 
● Rede de colaboração 
● Atividades de internacionalização 
● Produtos técnicos-tecnológicos 


