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EDITAL PPEDU – UFSJ 02/2017 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS 

PROFESSORES 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de São João del-Rei torna público o presente Edital e convida os professores, 

especialmente da UFSJ, a apresentarem propostas para credenciamento no quadro docente 

do PPEDU nos termos aqui estabelecidos. 

OBJETO DO EDITAL O presente Edital torna pública a abertura de inscrições para o 

processo seletivo de credenciamento de 6 (seis) novos professores no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de João del-Rei, de acordo com a 

resolução Nº 01/2017, que regulamenta o ingresso de docentes no Programa. 

Período de Inscrição: de 24/04/2017 a 23/05/2017, das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

Local: Secretaria do PPEDU, sala 1.55 – Campus Dom Bosco. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO:  

I – Carta de solicitação de credenciamento, na qual se evidencie a sua constituição como 

pesquisador na área da educação, desenvolvimento, coordenação e/ou participação em 

projetos de pesquisa, grupos de pesquisa e produção científica, inclusive as que foram 

aceitas para publicação. 

II – Plano de Trabalho, contendo propostas de atuação em concordância com as atividades 

do PPEDU. 

III – Projeto de pesquisa, contendo um projeto “guarda-chuva” em desenvolvimento ou 

para ser desenvolvido pelo professor, aprovado, pelo menos, em instância departamental, 

indicando relações com a linha de pesquisa do PPEDU. 

IV – Currículo Lattes impresso, com dados atualizados. 

 

REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  

A Comissão de Análise procederá ao credenciamento, tomando como referência: 

I – As contribuições dos candidatos à consolidação e avanços no âmbito da atuação no 

PPEDU, evidenciada na carta e no plano de trabalho. 

II – A coordenação ou participação em projetos de pesquisa financiados pelas agências de 

fomento ou não, e a proposta de pesquisa apresentada no Projeto de Pesquisa. 

III – As contribuições do projeto de pesquisa apresentado e sua aderência a Linha de 

Pesquisa do PPEDU. 

IV – A produção acadêmica e contribuições do docente na área da Educação, nos últimos 

quatro anos, devendo o mesmo apresentar a produção exigida pela área da Educação da 
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CAPES, a saber: para atuar no Mestrado, pelo menos 04 (quatro) publicações qualificadas, 

sendo no mínimo, como B2 no caso de periódico, capítulo de livro e livro. 

V – Experiência de Orientação de Pesquisa (TCC, Monografia, IC, Mestrado e Doutorado). 

PROCEDIMENTOS 

As inscrições serão homologadas pela Coordenação do PPEDU, em conformidade à 

Resolução Nº 01/2017. A Comissão de Avaliação se encarregará de emitir um parecer 

analisando a proposta de ingresso do docente no quadro do PPEDU com base na avaliação 

acadêmica da proposta do candidato, observando critérios qualitativos e quantitativos, 

considerando sua adequação e pertinência. O parecer será apreciado pelo colegiado do 

PPEDU, ao qual caberá aprovar ou não as solicitações de credenciamento. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS  

A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos neste Edital. 

O resultado da seleção será divulgado até 1º de Junho de 2017 na secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Educação. 

O professor credenciado deverá participar do processo seletivo, das reuniões ordinárias do 

PPEDU a partir de sua entrada, assumir as atividades de orientação e ofertar disciplina a 

partir do primeiro semestre de 2018.  

Casos omissos a este Edital serão analisados pela Coordenação do PPEDU. 

Cronograma Edital 002/2017 PPEDU 

24/04/2017 Divulgação do Edital 

24/04/2017 a 23/05/2017 Período de inscrições 

01/06/2017 Divulgação do Resultado 

02/06/2017 a 03/06/2017 Interposição de recursos 

06/06/2017 Homologação do Resultado 

 

São João del Rei, 24 de abril de 2017 

 

Profa. Dra. Giovana Scareli 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 Processos Socioeducativos e Práticas Escolares 
 

 


