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EDITAL Nº 7/2016
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DA 6ª TURMA DO CURSO DE
MESTRADO ACADÊMICO INTERDISCIPLINAR DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E
SOCIEDADE NA AMAZÔNIA (PDTSA)

1- INFORMAÇÕES GERAIS
A coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e
Sociedade na Amazônia (PDTSA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
(Unifesspa), Campus Universitário de Marabá, no uso de suas atribuições legais torna
público o Edital para a abertura de inscrições, visando à seleção de candidatos para a
6ª Turma deste Programa.
O PDTSA tem como objeto de investigação a dinâmica das relações sociais e
problemas ambientais na Amazônia, e mais especificamente na Região Sul e Sudeste
do Pará, no contexto da expansão do capital, procurando compreender esta dinâmica
através dos grandes projetos, das conformações do trabalho, das políticas públicas
locais, da cultura, da educação, dos discursos que circulam nestas diferentes esferas
de atuação da sociedade.
Para o desenvolvimento da dissertação, o mestrando deverá conduzir seu trabalho sob
a orientação de um docente do quadro de professores credenciados no PDTSA e
vinculado a uma linha de pesquisa.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 São habilitados à inscrição os portadores de títulos de graduação plena. Os
candidatos que já concluíram o curso de graduação, mas ainda não receberam o
diploma poderão concorrer desde que apresentem declaração de concluinte de seus
respectivos cursos. Caso o candidato seja selecionado, este deverá apresentar o título

de graduação plena até o ato da matrícula no PDTSA, conforme Art. 19 da Resolução
11 do CONSEPE de 20.05.2014/Unifesspa.
2.2 Serão ofertadas dezenove (19) vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa do
programa. Sendo, doze (12) vagas referentes à linha Estado, Território e Dinâmicas
Sócio-ambientais na Amazônia e sete (7) vagas referentes à linha Produção discursiva
e dinâmicas sócio-territoriais.
2.2.1 Do total de vagas acima referidas, 2 (duas) vagas serão destinadas uma (1) para
pessoa com deficiência e uma (1) à demanda de servidores da Unifesspa (técnicos e
ou docentes). Em caso de sobra dessas vagas, estas serão remanejadas para a
demanda social.
2.2.2 O candidato deverá no ato da inscrição indicar na ficha a sua condição de cotista
ou não.

Linhas

Quadro com informações sobre as linhas de pesquisa
Temática
Docentes

Dinâmicas Territoriais de
Ocupação, Impactos
Ambientais e Gestão dos
Recursos Naturais na
Amazônia
Estado, Território e Amazônia, conflitos
Dinâmicas
agrários, violência no
Sócioambientais
campo, migração,
na Amazônia
movimentos sociais do
campo e práticas
relacionadas à educação
inclusiva.
Estado, Trabalho e
Sociedade
Conflitos Agrários,
Reprodução Social e
Campesinato. Natureza e
Sociedade.
Linha I

Recuperação de áreas
degradadas e Legislação
Ambiental na Amazônia
Estudo dos fatores
econômicos no meio rural
e experimentação
agropecuária
Avaliação de
sustentabilidade em
lógicas familiares de
produção; Enfoque
agroecológico.
Conflito e Mobilização de
Atores

Profa. Dra. Andrea Hentz de
Mello

Vagas por
docente
01

Prof. Dr. Airton dos Reis
Pereira

01

Profa. Dra. Celia Regina
Congilio
Profa. Dra. Edma do
Socorro Silva Moreira

01

Profa. Dra. Eliane Maria
Ribeiro da Silva

01

Prof. Dr. José Anchieta de
Araújo

01

Prof. Dr. Luis Mauro Santos
Silva

02

Prof. Dr. Pierre Teisserene

01

01

Desenvolvimento e
Território
Desenvolvimento Urbano
Políticas públicas,
desenvolvimento rural e
desenvolvimento territorial
Cultura, Ideologia e
Linha II
Interações Estéticas na
Produção
Amazônia.
Discursivas e
Produção discursiva e
Dinâmicas
políticas públicas no
Sócio-territoriais na campo da educação
Amazônia
Discursos produzidos nas
esferas institucionais, não
institucionais e sua
interrelação.
Discurso, resistência e
emancipação.
Práticas Discursivas e
Dinâmicas Sociais na
Amazônia.
Migração, cultura e
identidades
Estudos Culturais,
Pensamento PósColonial, Antropologia das
Religiões, História Social
da Amazônia,
Antropologia Política e
Antropologia do
Imaginário
Relações etnicorraciais e
suas produções políticas,
sociais e discursivas, no
campo da educação e
suas interfaces com os
movimentos sociais e
territoriais na Amazônia.

Prof. Dr. Maurilio de Abreu
Monteiro
Prof. Dra. Daniella Maria
dos Santos Dias
Prof. Dr. William Santos de
Assis

01

Prof. Dr. Alexandre Silva
dos Santos Filho

01

Profa. Dra. Hildete Pereira
dos Anjos

02

Profa. Dra. Nilsa Brito
Ribeiro

01

Prof. Dra. Idelma Santiago
da Silva
Prof. Dr. Jerônino da Silva e
Silva

01

Prof. Dr. Ivan Lima

01

01
01

01

2.3 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (conforme modelo Anexo A);
b) Cópia autenticada do diploma de Graduação Plena ou declaração equivalente
de conclusão de Curso de Graduação;
c) Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação concluído,
conforme Art. 19 da Resolução 11 do CONSEPE de 20.05.2014/Unifesspa.

d) Cópia autenticada, ou apresentação do original e cópia da cédula de identidade
ou outro documento de identidade e CPF. No caso de candidato estrangeiro, será
aceita a cópia do passaporte;
e) Projeto de dissertação em duas (2) vias, indicando a linha de pesquisa, a
temática de interesse e o professor orientador, contendo um resumo, a
problemática, a pergunta, a justificativa, os objetivos, a metodologia, a hipótese,
os resultados esperados e as referências citadas. O texto do projeto deverá
conter, no máximo, dez (10) páginas, obedecendo ao seguinte formato: letra em
tamanho 12 (Fonte Times New Roman), espaçamento 1,5 cm entre linhas. O
objetivo da apresentação do projeto é avaliar a capacidade do candidato em
elaborar uma proposta coerente, mostrar sua familiaridade com os temas
relacionados à linha de pesquisa, a temática e seu interesse em desenvolver
pesquisa. Ressalta-se que o projeto após a aprovação poderá sofrer mudanças
no percurso dos estudos e nas conversas com o orientador. Para fins de avaliação
será considerado os projetos de acordo com os objetivos do Programa de
Mestrado, destacados nesse edital.
f) Currículum Vitae (CV) cadastrado na plataforma LATTES/CNPq (Disponível em:
http://lattes.cnpq.br/), em versão impressa em duas (2) vias, devidamente
comprovado apenas uma via. A cópia dos comprovantes deve ser devidamente
numerada na ordem que serão preenchidos no anexo D. Os originais dos
documentos podem ser demandados a qualquer momento do processo seletivo
e/ou no momento da matrícula, para fins de conferência;
g) Termo de compromisso de dedicação de tempo ao curso (conforme modelo
Anexo B);
h) Comprovante de proficiência (quando houver), conforme alínea d do ponto 3.1
deste edital.
2.3.1 O PDTSA) não realizará fotocópias de documentos.
2.4 O período de inscrição será de 01 de agosto a 30 de setembro de 2016.
2.5 As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do PDTSA, Avenida J com a
Avenida dos Ipês, Campus III, Cidade Universitária, loteamento Cidade Jardim, Rodovia
BR 230, Km 08 Nova Marabá, Marabá-PA, nos horários de 8:30h às 11:30h e 14:30h
às 17:00h. Serão aceitas inscrições enviadas via Correios (como SEDEX ou
equivalente), para o seguinte endereço: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
– Campus I. Mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, Folha 31,
Quadra 07, Lote Especial S/N. CEP: 68507-590, Nova Marabá, Marabá – Pará – Brasil.
As inscrições por correios só serão aceitas se chegarem ao endereço do PDTSA até a
data limite de inscrição anunciada neste edital. Os comprovantes de envio da
documentação, via correios, deverão ser encaminhados por e-mail para
pdtsa@unifesspa.edu.br, até a data limite de inscrição deste processo seletivo. O
PDTSA não se responsabiliza por atrasos de entrega da documentação, proveniente
dos Correios. Para maiores informações consultar o site do mestrado
http//pdtsa.unifesspa.edu.br.

2.6 Não serão aceitas as inscrições com documentação incompleta, e boletins de
ocorrência substituindo documentos pessoais e comprovantes profissionais, como por
exemplo diplomas, certificados de conclusão de curso, entre outros.
2.7 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital.

3. SELEÇÃO
3.1 A seleção dos candidatos será efetuada mediante os critérios citados abaixo, cujos
valores variam de zero (0) a dez (10). A seleção dos candidatos ocorrerá em seis (6)
fases:
a. Homologação das inscrições (eliminatória): consiste na verificação da
documentação protocolada pelo candidato, a fim de conferir sua adequação às
regras deste Edital. O prazo de recurso será de 48 horas a partir do horário de
divulgação;
b. Projeto de pesquisa eliminatório no modelo acima referido, com a nota mínima
igual a sete (7);
c. Entrevista, de caráter eliminatório, que constará de arguição sobre o projeto
e o curriculum vitae, com nota mínima igual a sete (7);
c. Prova escrita eliminatória baseada nas referências descritas no Anexo C, com
nota mínima igual a sete (7,0);
d. Prova de proficiência em Inglês, de caráter classificatório, sendo aprovado o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0, se constituirá de um texto em
inglês, com as perguntas em português para serem obrigatoriamente respondidas
pelos candidatos em português. Será permitido o uso de dicionário impresso
durante a prova. O candidato que não alcançar essa nota, e que for aprovado no
cômputo geral da seleção, deverá submeter-se a prova de proficiência no prazo
máximo de um ano, após a primeira matrícula no mestrado e comprovar sua
aprovação. O candidato que comprovar a realização de exames de proficiência
(com nota acima de 50%) tanto na Unifesspa como em outras instituições, ou
conclusão de cursos de língua estrangeira de escolas de línguas autorizados e
reconhecidos, com a devida certificação, nos últimos dois (2) anos, não precisará
realizar essa prova, conforme Art. 22, Resolução n. 52 do CONSEPE de
25.06.2015/Unifesspa;
e. Análise de curriculum vitae, de caráter classificatório, de acordo com a escala
de pontuação no Anexo D. Os documentos comprobatórios do CV deverão estar
organizados conforme este anexo.

3.2 Os candidatos serão aceitos no curso de acordo com a ordem de classificação,
respeitando o limite de vaga por linha estipulado neste edital, não sendo permitida a
troca de linha do candidato, mesmo que sobre vaga na outra linha de pesquisa.
3.3 A correção da prova escrita e da prova de inglês será feita por dois docentes
integrantes da Comissão Avaliadora, de modo que cada um dos quais não saberá da
nota atribuída pelo seu par. A nota final será composta pela média aritmética das duas
avaliações. Quando houver discrepâncias (diferença igual ou superior a 2 pontos) nas
notas, será solicitada uma terceira avaliação. Neste caso, a nota será composta da
média aritmética das três notas.
3.4 A Nota Final (NF) do aluno será determinada pela média ponderada seguindo a
seguinte fórmula:

NF= [(PE x 4) + (PP x 2) + (ET x 2) + (AC x 1) + (PI x 1)]
10
NF - Nota final; PE - Prova Escrita; PP - Projeto de Pesquisa; ET - Entrevista; AC - Análise de Currículo
e PI = Prova de inglês.

3.5 Serão considerados aprovados os candidatos com nota mínima sete (7,0)
respeitando o número de vagas oferecidas neste edital de acordo com as linhas de
pesquisa. Em caso de empate será utilizada a nota da prova escrita. Para efeito de
desempate, será considerada a nota obtida na prova escrita.
3.7 As notas serão publicadas no final de cada etapa. Após a divulgação de cada nota
o candidato terá 48 horas, a partir do horário de divulgação, para recorrer à comissão
de seleção. Esta avaliará o mesmo e emitirá um parecer.
3.8 O não comparecimento do candidato no horário e local estabelecidos para todas as
etapas do processo seletivo implicará na eliminação automática do candidato.

4. CALENDÁRIO
4.1 Período de inscrição: 01 de agosto a 30 de setembro de 2016.
4.2 Homologação das inscrições: 04 de outubro de 2016
4.3 Período de pedido de recurso: 5 e 6 de outubro de 2016 até as 17:00h
4.4 Resultado dos recursos analisados: 7 de outubro de 2016 até as 17:00h
4.5 Avaliação de projetos: 10 a 14 de outubro de 2016
4.6 Divulgação do resultado da avaliação dos projetos: 18 de outubro 2016
4.7 Período de pedido de recurso: 19 e 20 de outubro de 2016 até as 17:00h
4.8 Resultado dos recursos analisados: 24 de outubro de 2016
4.9 Entrevista para os aprovados no projeto: 26 de outubro a 4 de novembro de 2016
conforme horário a ser divulgado no site e Mural do PDTSA
4.10 Resultado das entrevistas: 7 de novembro de 2016
4.11. Período de pedido de recurso: 8 e 9 de novembro de 2016 até às 17:00h
4.12. Divulgação do recurso: 10 de novembro de 2016

4.13. Prova Escrita para os aprovados nas entrevistas: 16 de novembro de 2016 das
8:30h às 12:30h
4.14 Divulgação do resultado da prova escrita: 28 de novembro de 2016
4.15 Período de pedido de recurso: 29 e 30 de novembro de 2016 até às 17:00h
4.16 Divulgação do recurso: 1 de dezembro de 2016
4.17 Prova de Inglês para os aprovados na prova escrita: 2 de dezembro de 2016 das
8:30h às 12:30h.
4.18 Divulgação da lista de aprovados: 7 de dezembro de 2016
4.19 Período de pedido de recurso: 8 e 9 de dezembro de 2016 até às 17:00h
4.20 Divulgação do recurso: 12 de dezembro de 2016
4.21 Divulgação do resultado final: 13 de dezembro de 2016
4.22 Matrículas: fevereiro de 2017
4.23 Início do curso: março de 2017

5. BOLSAS E RECOMENDAÇÕES
5.1 Não há garantia de bolsa para os alunos aprovados. O candidato aprovado deverá
assinar termo de compromisso de disponibilidade de tempo para dedicação ao curso,
cuja duração é de vinte e quatro (24) meses, independentemente do recebimento de
bolsa de estudo. Caso haja bolsas, estas serão ofertadas de acordo com Edital de
Seleção de Bolsas.
5.2 O candidato aprovado assinará um termo de compromisso de disponibilidade de no
mínimo de vinte (20) horas semanais de dedicação ao curso.
5.3 Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus
documentos, na Secretaria Geral do PDTSA, após a finalização do processo seletivo e
divulgação do resultado final, sendo a data estabelecida para até 30 de janeiro de
2017, no horário de expediente da Secretaria do PDTSA, campus III. Terminado esse
prazo, todos os papéis constantes dos processos serão encaminhados à reciclagem.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O candidato será responsável por buscar as informações sobre o processo seletivo na
página do PDTSA (http://pdtsa.unifesspa.edu.br) e/ou na secretaria do PDTSA, campus
III. Cidade Universitária. O PDTSA fica desobrigado de comunicar aos candidatos via
e-mail ou via telefone qualquer informação já divulgada no presente edital e na página
do programa.
Os resultados das etapas de inscrição e seleção (homologação de inscrição, projeto,
entrevista e prova escrita) serão divulgados no site do PDTSA e no mural da secretária
na cidade universitária.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria do PDTSA, localizada na
Avenida J com a Avenida dos Ipês, Cidade Universitária, Loteamento Cidade Jardim,Rodovia BR 230, Km 08 – Marabá e no site http://pdtsa.unifesspa.edu.br.
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do PDTSA

Marabá (PA), 19 de julho de 2016

_________________________________________
Professora Dra. Edma do Socorro Silva Moreira
Coordenadora do PDTSA

_____________________________________
Professora Dra. Andréa Hentz de Mello
Vice Coordenadora do PDTSA

ANEXO A
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM DINÂMICAS
TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TURMA 2017
1. DADOS PESSOAIS:
Nome:________________________________________________________
Data de Nascimento:____/____/____ Local de Nascimento: _______________
Nacionalidade:_______________________ Estado Civil: _________________
Filiação:Pai______________________________________________________
Mãe:____________________________________________________________
Endereço Atual:_______________________________________________-___
Bairro:___________________Cidade:_____________Estado:_____País:_____
CEP:______________ Fone:__________________E-mail:___________________
2. DOCUMENTOS:
Identidade Nº:_________Órgão/Estado: _______Data de expedição: _________
CPF:_______________Certificado de Reservista Nº:____________________
Título de Eleitor Nº: ____________ Zona: ___________ Seção: ____________
Passaporte Nº: (para estrangeiro): _________ País de Expedição: __________
3. PROCEDÊNCIA DA GRADUAÇÃO:
Instituição:______________________________________________________
Nome do Curso:_____________________________
Título: ______________________Ano de início______ Ano/Conclusão: ______
Cidade da instituição:__________________Estado da instituição:___________
4. VÍNCULO EMPREGATÍCIO (se houver):
Instituição:_______________________________________________________
Cargo ou Posição:________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
Cidade: ______ Estado: _____________ CEP: ___________ Fone: _________
5. Possui bolsa de estudo:( ) Sim, qual__________________________ ( ) Não.
6. Pretende solicitar bolsa de estudo ao curso: ( ) Sim ( ) Não.
7. Sugestão de até três nomes de possíveis orientadores, escolhidos a partir da lista dos
Professores do PDTSA, considerando a Linha de Pesquisa escolhida no projeto:
Opção1-_______________________________________________________________
Opção2- _______________________________________________________________
Opção3-_______________________________________________________________
Venho por meio deste requerer, ao Colegiado do curso de Mestrado em Dinâmicas Territoriais
e Sociedade na Amazônia, minha inscrição ao exame de seleção. Declaro para devidos fins
que este formulário contém informações completas e exatas. Caso seja aprovado, comprometome a seguir o Regimento do Programa de Pós-Graduação. Estou ciente de que a aprovação
não implica necessariamente em concessão de bolsa de estudo.
Local/Data, ___________________de____________________de 2016
Assinatura do Candidato _______________________________
Assinatura do Funcionário(a):__________________________Recebido em: __/ ___/____

ANEXO B
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM DINÂMICAS
TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA
TERMO DE DEDICAÇÃO DE TEMPO AO CURSO- TURMA 2017

Eu,____________________________________________________,Identidade n.__________,
CPF __________________, declaro para os devidos fins, que uma vez selecionado como
aluno(a) do Mestrado em DINÂMICAS TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA,
que tenho disponibilidade de tempo [mínimo de vinte (20) horas] para me dedicar às atividades
acadêmicas durante todo o período de vigência do Curso (24 meses).
______________, _____________________ de 2016.
(cidade)
(dia e mês)

______________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO C
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM DINÂMICAS
TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA
REFERÊNCIAS – TURMA 2017
(*) ALMEIDA, A. W. B. Antropologia dos archivos da Amazônia. Rio de Janeiro: Casa 8 /
Fundação
Universidade
do
Amazonas,
2008,
p.
15-153.
Disponível
em
<novacartografiasocial.com/?wpdmact=process&did=MTgwLmhvdGxpbms=> Acesso em
18.07.2016.
(**) CERTEAU, M. A Cultura no Plural. Trad. Enid Abreu Dobranszky. Campinas (SP): Papirus,
1995.
(*) GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. 7 ed. São Paulo: Civilização
Brasileira, 1982 – Capítulo I – pg. 03 a 23. Disponível em
http://www.gepec.ufscar.br/textos-1/textos-das-discussoes/intelectuais-e-a-organizacao-dacultura-gramsci/view> Acesso em 18.07.2016.
(**) HAESBAERT, R. O Mito da Desterritorialização: do "fim dos territórios" à
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
(**) HÉBETTE, J. Cruzando a Fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia
Belém. EDUFPA, 2004. (Vol. III).
(***) LEIS, H. R. Especificidades e desafios da interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. In:
PHILIPPI JR. A; SILVEIRA NETO, A. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia &
inovação. Baueri-SP: Manoele, 2012.
(*) LITTLE, Paul. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da
territorialidade. Brasília: UnB, 2002. (Série Antropologia, nº 322). Disponível em
<http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/PaulLittle__1.pdf> Acesso em 18.07.2016.
(*) PORTO, Jose Renato Sant'Anna Porto. Conexões, apropriações e exclusões no discurso
do desenvolvimento territorial no Brasil. Novos Cadernos NAEA, v. 18, n.15. p. 145-168, janjun. 2015. Disponível em
<www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/download/2080/2676> Acesso em 18.07.2016.

(*) SANTOS, T. dos. O Papel do Estado em um Mundo Globalizado. Disponível em
<http://www.reggen.org.br/midia/documentos/opapeldoestadoemummundogloba.pdf> Acesso
em 18.07.2016.
(**) SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI.
Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 289-307
(*) Disponíveis em: Internet, na Xerox 1 (no Campus I/UNIFESSPA. Folha 31, Quadra 7, Lote Especial
S/N, CEP: 68507-590, Nova Marabá, Marabá- Pasta: mestrado pdtsa seleção 2017), para Consulta: no
laboratório do PDTSA (Avenida J com a Avenida dos Ipês, Unidade III, Cidade Universitária, loteamento
Cidade Jardim, Rodovia BR 230, km 08, Nova).
(**) Disponível em Xerox 1.
(***) Disponível em Xerox 1 e para Consulta: no laboratório do PDTSA.

ANEXO D
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM DINÂMICAS
TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA
TABELA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES– TURMA 2017

A- Titulação (peso 1,0)
Formação
Nota
máxima
10,0

Número da página do
documento comprobatório
do Currículo Lattes

Uso da
comissão

Número da página do
documento comprobatório
do Currículo Lattes

Uso da
comissão

Formação
Número da página do
Indicar local, projeto, período, orientação,
documento comprobatório
envolvimento, etc.
do Currículo Lattes
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (5,0
pontos por semestre letivo, máximo 8 semestres
letivos computados)

Uso da
comissão

Especialização em áreas afins do mestrado (
sendo permitido no máximo 1 especialização com
o histórico escolar)

Sub-total

B- Experiência Profissional (peso 1,0)
Nota
Máxima

Atividade
Indicar período, local, função, envolvimento

25,0

Professor(a) de ensino superior (5 pontos por
ano, máximo de 5 anos)
Professor(a) de ensino técnico (4 pontos por
ano, máximo de 5 anos)
Professor(a) de ensino médio (4 pontos por
ano, máximo de 5 anos)
Professor(a) de ensino fundamental (3 pontos
por ano, máximo de 5 anos)
Técnico em pesquisa, consultor (2 pontos por
ano, máximo de 5 anos)
Outras atividades (2 pontos por ano, máximo
de 5 anos)

20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
Sub-total

C- Atividades de pesquisa (peso 3,0)
Nota
Máxima
40,0

40,0

Participação em projeto de pesquisa como
graduado, aprovado por instâncias pertinentes
(5,0 pontos por semestre letivo, máximo de 8
semestres)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas (10,0
pontos, máximo de um estágio)
Outras (cinco pontos por semestre letivo,
máximo de dois semestres)

10,0
10,0
Sub-total

D- Produção Acadêmica (peso 4,0)
Nota
Máxima
20,0

Formação
Indicar periódico/evento, local, título, autores,
número de páginas, etc.
Publicação em periódico a partir do Qualis B5 (5
pontos por publicação, com o máximo de 4
publicações)

20,0

Organização e ou Publicação de livros com ISBN
com conselho editorial (5 pontos por publicação,
com o máximo de 4 publicações)

15,0

Publicação de capítulos de livros com ISBN e
conselho editorial (5 pontos por publicação, com
o máximo de 2 publicações)
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos Profissionais internacionais (2
pontos por apresentação, com o máximo de 5
apresentações)
Apresentação de trabalhos/resumos em
congressos profissionais nacionais (2 pontos
por apresentação, com o máximo de 5
apresentações)
Apresentação de trabalhos/resumos em
congressos profissionais locais/regionais (1
ponto por apresentação, com o máximo de 5
apresentações)
Apresentação de trabalhos/resumos em
congressos de estudantes (1 ponto por
apresentação, com o máximo de 5
apresentações)
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso Internacional. (5 pontos por
publicação, com o máximo de 2 publicações)
Publicação de trabalhos completos em anais de
congresso nacional (5 pontos por publicação,
com o máximo de 2 publicações)
Outras produções

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

5,0

E- Atividades acadêmicas e de extensão (peso 1,0)

Uso da
comissão

Nota
Máxima
5,0

Número da página do Uso
documento comprobatório comissão
do Currículo Lattes
Participação em congressos, seminários e
simpósios como ouvinte (1 ponto por
participação, com o máximo de 5
participações)
Participação em congressos, seminários e
simpósios em evento acadêmico de extensão (2
pontos por participação, com o máximo de 10
participações)
Participação em Minicurso (mínimo 12h), como
aluno (1 ponto por participação, com o
máximo de 5 minicursos)
Participação em cursos com média duração
(min. 40hs) (2 pontos por participação, com o
máximo de 5 cursos)
Participação em Monitoria em eventos
acadêmicos d extensão locais, minicursos. (2
pontos por monitoria, com o máximo de 5
participações)
Participação em atividades de campo
expedições científicas etc.) (5 pontos por
participação, com o máximo de 2 participações)
Participação em Bancas Examinadoras de
conclusão de curso (10 pontos por participação,
com o máximo de 1 participação)
Comissão
organizadora
eventos
científicos/extensão (Seminários, congressos,
etc.) (2 pontos por participação, com o máximo
de 5 participações)
Participação em projeto registrado de extensão
(5 pontos por participação, com o máximo de 2
participações)
Participação em Monitoria de disciplina (5 pontos
por monitoria, com o máximo de 2 monitorias)

20,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
Sub
Total

A tabela com os critérios a serem avaliados (Anexo D) deverá ser preenchida e
assinada pela/o candidata/o. O candidato deve numerar a cópia dos comprovantes do
lattes, de acordo com a ordem preenchida neste anexo.
A nota da análise do currículo (AC) do candidato será determinada pela média
ponderada seguindo a seguinte fórmula:
NF= [(PE x 4) + (PP x 2) + (ET x 2) + (AC x 1) + (PI x 1)]
10
NF - Nota final; PE - Prova Escrita; PP - Projeto de Pesquisa; ET - Entrevista;
AC - Análise de Currículo e PI = Prova de inglês.
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