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EDITAL No 02 de 15 de março de 2018 
 
  O Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – 
PROFMAT da Universidade Federal de São João Del Rei, nomeado pela portaria nº 189 de 23 de março de 
2016, no uso de suas atribuições torna pública a abertura de inscrições para credenciamento de professores 
do corpo docente permanente do PROFMAT/UFSJ, conforme disposto neste Edital. 

1. DOS CANDIDATOS 

1.1. Poderão se candidatar ao corpo docente permanente do PROFMAT/UFSJ, professores da 
Universidade Federal de São João del-Rei, integrantes da carreira do Magistério Superior da UFSJ em 
efetivo exercício, com regime de trabalho dedicação exclusiva. 

1.2. Estarão impedidos de candidatar-se os professores afastados por qualquer motivo que os 
impossibilitem de exercer suas atividades no Programa, bem como os professores substitutos e 
visitantes. 

2. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 

2.1.   Requisitos obrigatórios 

Para ser credenciado como docente permanente do PROFMAT/UFSJ, o professor deverá apresentar, 
conforme a RESOLUÇÃO NO 01/2018/COLEGIADO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA, os 
seguintes requisitos: 

I. Possuir o título de Doutor. 

II. Possuir experiência acadêmica em, pelo menos, uma das seguintes modalidades, nos últimos três 
anos:  

a) Orientações concluídas nos Programas PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/CNPq, PIIC ou Primeiros Passos na 
Ciência (PPC) da UFSJ e, ou, outras IES. 

b) Orientações concluídas de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (ou declaração, assinada pelo 
coordenador do curso, de apresentação de TCC com data de defesa no máximo até 30 dias após 
o processo de análise de credenciamento e recredenciamento do PROFMAT/UFSJ).  

III. Assumir compromisso formal, no ato de sua solicitação, em ministrar anualmente, pelo menos, uma 
disciplina da matriz curricular do PROFMAT/UFSJ (http://www.profmat-sbm.org.br/rotina-
academica/matriz-curricular). 

IV. Estar disponível para ministrar qualquer disciplina da matriz curricular do PROFMAT/UFSJ.  

V. Estar disponível, quando solicitado pela coordenação do curso, para ministrar a disciplina MA21 – 
Resolução de Problemas, oferecida no período de verão de cada ano. 

2.2.   Documentos para classificação 

i. Orientações concluídas de programas de mestrado ou doutorado, nos últimos 03 anos. 
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ii. Participação em bancas de programas de mestrado ou doutorado, nos últimos 03 anos.  

iii. Artigos publicados nos últimos 03 anos. 

iv. Cópia de diploma de graduação, mestrado e doutorado. 

v. Declaração de tempo de serviço na UFSJ.  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.   Data: 16 a 20 de março de 2018. 

3.2.   Local: Sala 4.30 (Secretaria do PROFMAT, CSA) ou Sala 202 Bloco 1 (Secretaria do DEFIM, CAP). 

3.3.   Horário: 08h30 às 11:30h e 13h30 às 16:30h. 

3.4.   As inscrições serão consideradas válidas mediante a entrega, em tempo hábil, pelos interessados, 
dos documentos comprobatórios das Subseções 2.1 e 2.2 deste Edital, bem como o currículo Lattes 
atualizado. 

4. DA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

4.1.   A avaliação e deliberação dos pedidos de credenciamento serão realizadas pelo Colegiado do Curso 
até o dia 22 de março de 2018. 

4.2.   Os critérios de classificação para o credenciamento do corpo docente permanente do Programa são 
os seguintes: 

i. Orientações concluídas em programas stricto sensu de mestrado ou doutorado, nos últimos 
03 anos; 

ii. Participações em bancas de programas stricto sensu de mestrado ou doutorado, nos últimos 
03 anos; 

iii. Artigos publicados nos últimos 03 anos (o professor indicará a área em que será avaliado o 
artigo); 

4.3. Caso o exista empate na classificação que trata a Subseção 4.2 adota-se como critério de desempate, 
nessa ordem,  

i. Ter doutorado em matemática. 

ii. Ter mestrado em matemática. 

iii. Ter graduação em matemática. 

iv. Maior tempo de serviço na UFSJ. 

4.4 Os três itens da Subseção 4.2 seguem a pontuação da tabela em ANEXO. 

4.5 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 
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Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São João del-Rei, 15 de março de 2018 

 
Prof. Dr. Jorge Andrés Julca Avila 

Presidente do Colegiado do PROFMAT/UFSJ 
 

 
ANEXO 

 
Item Atividades 

Em áreas indicadas pelo professor 
(pontuação por unidade do 

produto avaliado) 

i 
Orientações concluídas de programas de mestrado ou 
doutorado, nos últimos 03 anos.  

 Doutorado (concluídas) 1,0 
Mestrado (concluídas) 0,8 

ii 
Participação em bancas de programas de mestrado ou 
doutorado, nos últimos 03 anos.   

 Doutorado (concluídas) 0,6 
Mestrado (concluídas) 0,35 

iii Artigos Originais  
 

1A  1,0 

2A  0,9 

1B  0,8 

2B  0,75 

3B  0,7 

4B  0,65 

5B  0,6 

C  0,5 
Artigos de revisão da literatura, publicações tecnológicas ou 
revistas indexadas 0,4 

 


