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EDITAL N° 01/2016 – PPGEDU 
 

Chamada pública de candidatos ao processo 
de credenciamento ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Educação da 
UERJ campus São Gonçalo – Mestrado 
Acadêmico em Educação – Processos 
Formativos e Desigualdades Sociais 
(PPGEDU). 

 
Pelo presente Edital, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em 

Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais (PPGEDU) torna público o 
processo de seleção para credenciamento de novos docentes. 
 
1 INSCRIÇÕES 
 
1.1 Período de inscrições: 02 de novembro de 2016 a 30 de novembro de 2016 

. 
1.2 As inscrições serão efetuadas obrigatoriamente pelas duas formas: 1) Por e-mail, 
mediante o envio da seguinte documentação, em formato digital, para o endereço 
mestradoedu.ffp@gmail.com; no assunto escrever Cadastramento Docente PPGEDU 
- PFDS. 2) Presencialmente, ou por postagem via correios/Sedex, da documentação 
solicitada impressa à Secretaria do Programa PPGedu, de 2ª à 6 ª feira, no horário das 
09 às 16 horas; 

a) Formulário de inscrição preenchido (Anexo I deste Edital);  

b) Diploma de Doutorado em Educação ou em áreas compatíveis (Ciências Humanas e 
Sociais) emitido por instituição avaliada pela CAPES, com cursos reconhecidos pelo 
CNE/MEC. No caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o documento deverá 
estar revalidado no Brasil;  

c) Curriculum Vitae no formato Lattes com comprovação das atividades acadêmicas e 
das publicações mais importantes dos últimos 4 (quatro) anos. 

d) Projeto de pesquisa e plano de trabalho a ser desenvolvido, elaborado em 
consonância com a linha de pesquisa do Programa na qual pretende se inserir. 

 

LINHAS DE PESQUISA DO PPGEDU 

mailto:mestradoedu.ffp@gmail.com
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As linhas de pesquisa do Programa são Formação de Professores, História, 
Memória e Práticas Educativas e Políticas, Direitos e Desigualdades. Os 
candidatos deverão declarar a linha para a qual desejam se cadastrar. 
 

OBS: O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio 
da documentação ao Programa.  
 
2 REQUISITOS 

 
2.1 Ser Professor/a Efetivo da UERJ, e possuir título de Doutor em Educação ou em 
áreas compatíveis (Ciências Humanas e Ciências Sociais) com o Programa de Pós-
Graduação em Educação- processos formativos e desigualdades sociais, obtido em 
instituição reconhecida e avaliada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) ou revalidado no Brasil, caso tenha sido expedido por 
instituição estrangeira. 
2.2 Atuar e possuir experiência nas áreas do conhecimento relacionadas ao Programa. 
2.3 Ter experiência em elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa 
relacionados com uma das linhas de pesquisa do Programa. 
2.4 Apresentar produção científica compatível com a área de concentração do 
Programa. 
2.5 Ter experiência em docência e orientação, de preferência de dissertações de 
mestrado e/ou teses de doutorado. 
 
3 PROVIMENTO DE VAGAS 
3.1 O provimento das vagas dar-se-á no período de validade deste processo de 
seleção, de acordo com a ordem de classificação dos candidatos aprovados e 
conforme as necessidades do Programa. 
3.2 O processo seletivo terá validade por 2 (dois) anos. 
 
3 PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 Comissão de seleção 
O processo seletivo será realizado por Comissão constituída por 3 (três) membros do 
corpo docente do Programa e 2 (dois) integrantes de instituições externas. 
À Comissão caberá examinar os títulos apresentados, proceder às avaliações dos 
projetos e classificar os candidatos. 
 
4.2 Quesitos a serem avaliados 
Serão considerados para avaliação e eventual aprovação dos candidatos os seguintes 
quesitos: 
- publicações pertinentes à área de concentração e linhas de pesquisa do Programa. 
- projeto e plano de pesquisa a ser realizado no Programa; 
- experiência em docência (em graduação e pós-graduação) e orientação, de 
preferência de dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado. 
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5 CRONOGRAMA DO PROCESSO  
 
O cronograma do processo regulamentado por este Edital é o seguinte: 
 

Atividade Data 

Publicação do Edital de Seleção 01/11/2016 

Inscrições  02/11/2016 a 30/11/2016 

Publicação dos resultados 30/01/2017 

Início das atividades 06/03/2017 

 
 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela CPG do PPGEDU, que deliberará 
por maioria simples em reunião extraordinária. 
 
 
 
 

 
São Gonçalo, 01 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

Prof. Dra Inês Ferreira de Souza Bragança 
Coordenadora do PPGEDU 

Profa. Dra. Anelice Ribetto 
Coordenadora Adjunta do PPGEDU 
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ANEXO I:  

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

Programa de Pós Graduação em Educação PFDS 

 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 
 

I – Dados: 

Nome completo: 

Nacionalidade: 

Endereço Residencial: 

Bairro: Cidade / Estado: CEP: 

Telefone (res. e cel.): 

Telefone (com): 

E-mail: 

RG ou RNE: 

CPF: 

Link para Currículo Lattes: 

 

II – Dados do Projeto: 

Título do Projeto de Pesquisa: 

Linha de Pesquisa: 

 

 

Data: .../...../...... Local:___________________ 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a):______________________________ 
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Critérios para avaliação de currículo: 
a. publicação de artigos em periódicos; 
b. capítulos de livros publicados; 
c. autoria ou editoria de livros; 
d. publicação de trabalhos em eventos internacionais; 
e. publicação de trabalhos em eventos nacionais; 
f. orientações e coorientações de alunos de iniciação científica; 
g. orientações e coorientações de alunos de pós-graduação; 
h. atuação em grupos de pesquisa. 
i. participação em bancas de conclusão de mestrado e doutorado. 

 


