
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 
 

 
Edital Interno 001/2019: Credenciamento de Professor Colaborador-

PPGEC 
 
 

 
 O Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências (PPGEC) 

informa seus critérios para o processo de abertura de vagas para 

credenciamento de professor colaborador, no âmbito da Universidade Federal 

do Rio Grande-FURG. 

 

I. Caracterização do Programa 

 O objetivo do PPGEC é a formação do professor-pesquisador no 

campo da Educação em Ciências, com caráter interdisciplinar e 

intercomplementar, a partir de uma discussão didático-epistemológica que 

potencializa a interligação e abrangência dos saberes, sustentando-se em 

princípios ético-políticos, e abrangendo o desenvolvimento educacional 

regional, nacional e internacional. 

 Sua área de concentração é a Educação em Ciências, pertencente à 

área do Ensino da CAPES; e apresenta três linhas de pesquisa, cujos objetivos 

são: 

1. Discursos, culturas e subjetividades na Educação em Ciências: 

Desenvolve pesquisas vinculadas aos processos de produção de 

discursos, culturas e subjetividades na educação em Ciências, nos 

diversos campos de saber e instâncias sociais. 

2. Ensino e aprendizagem na educação em Ciências: Desenvolve a 

investigação no campo do ensino e da aprendizagem em Educação 

em Ciências, nos diferentes campos do saber, contextos educativos 

e instâncias sociais.  

3. Linguagens e tecnologias na Educação em Ciências: 

Desenvolve de pesquisas em linguagens e tecnologias na Educação 



em Ciências envolvendo os processos de ensinar e aprender nos 

diferentes contextos educativos e instâncias sociais. 

 

II. Das vagas 

 As vagas para docente colaborador são assim distribuídas: 

Linha de pesquisa 1 3 

Linha de pesquisa 2 1 

Linha de pesquisa 3 2 

 

 

III- Requisitos 

 O docente pretendente ao credenciamento  no PPGEC deverá: 

• possuir o título de Doutor (no mínimo), obtido em Programas 

recomendados pela CAPES ou em Agência /Instituição compatível no 

exterior; 

• estar vinculado como docente permanente, no máximo, a um programa 

de pós-graduação; 

• indicar até duas das linhas de pesquisa do PPGE, em ordem de 

preferência para sua atuação; 

• apresentar carta de solicitação expondo a aderência ao PPGEC 

endereçada a comissão; 

• apresentar Currículo Lattes dos últimos 3 anos; 

• apresentar projeto de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do PPGEC 

devidamente registrado na PROPESP; 

• propor uma disciplina a ser oferecida no PPGEC; 

• ter orientado, pelo menos, dois trabalhos de conclusão de curso de 

graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou ter tido pelo 

menos dois bolsistas de iniciação científica Capes, Fapergs, CNPq ou 

outro órgão de fomento, nos últimos três anos; 

• ter vínculo a um Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq; 

• preencher a tabela de produção (anexa a este edital) científica e atingir 

no mínimo 55 pontos, tendo o candidato que pontuar nos 3 eixos: 



Pesquisa e Orientação, Produção Científica e Produção Técnico 

Científica; 

• ter publicado dois artigos em periódicos, no mínimo qualis B3, na área 

de Ensino, nos últimos 3 anos. 

 

IV- Inscrição 

A inscrição será realizada, exclusivamente, na página do Siposg 

(www.siposg.furg.br), onde deverão ser anexados os seguintes documentos: 

a) Carta de intenção (máximo duas páginas em arquivo com extensão pdf) 

contendo: 

a. argumentação de aderência ao PPGEC; 

b.  indicação de até duas linhas de pesquisa para atuação, por 

ordem de preferência;  

b) Currículo Lattes dos últimos 3 anos (arquivo com extensão pdf); 

c) Tabela de Produção Científica, em anexo, preenchida de acordo com o 

Qualis Ensino 2013-2016 (arquivo em extensão pdf); 

d) Projeto de Pesquisa expondo a aderência ao PPGEC (máximo de sete 

páginas arquivo com extensão pdf); 

e) Proposta de Disciplina com aderência ao PPGEC contendo: nome, 

objetivo, ementa, referências bibliográficas (arquivo com extensão pdf). 

 

 Período da inscrição:  18/05/2019 a 26/05/2019. 

 

V- Critérios de avaliação: 

 Para avaliação e classificação dos docentes, serão analisados: 

 - atendimento obrigatório aos requisitos dispostos no item IV (de 

caráter eliminatório); 

 - aderência da carta, do projeto e da disciplina à área de concentração 

do PPGEC (caráter classificatório compondo 50% da nota da avaliação); 

 - pontuação na tabela de classificação de produção acadêmica 

(caráter classificatório compondo 50% da nota da avaliação).  

 

VI - Resultados 

 O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no site 

http://www.siposg.furg.br/


www.siposg.furg.br e na página do Programa até o dia 31/05. 

 O resultado final, após período de recurso será no dia 04/06. 

 

VI- Recurso 

 O período de recurso será do dia 1º ao dia 02 de junho no site 

www.siposg.furg.br . 

  

VII- Cronograma do edital 

04 maio Divulgação do edital 

18 a 26 maio Inscrição via siposg 

28 a 31 maio Período de análise 

até 31 maio Resultado preliminar 

01 e 02 junho Período de recursos 

04 junho Resultado Final 

 

 Casos omissos neste edital serão avaliados pela Comissão de 

Credenciamento. 

 

 

Comissão de Credenciamento 

 

Profª. Drª. Angelica de Conceição Miranda 

Profª. Drª. Débora Pereira Laurino 

Profª. Drª. Lavínia Schwantes 

Profª. Drª. Maria do Carmo Galiazzi 

 

 

 

Anexo 1: 

Tabela de Produção Científica 
(tabela preenchida pelo candidato) 

 

Critérios Valores 2016 2017 2018 2019 

PESQUISA E ORIENTAÇÃO 

Bolsa de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq 

5    
 

Orientação de teses 
concluídas 

3    
 

http://www.siposg.furg.br/
http://www.siposg.furg.br/


Orientação de 
dissertações concluídas 

2    
 

Orientação de TCC, 
Bolsistas IC, 

especialização e outros 
1    

 

Co-orientação de 
dissertações e teses 

concluídas 
1    

 

Co-orientação de TCC, 
Bolsistas, especialização 

0,5    
 

Qualificações de 
Doutorado 

1,5    
 

Qualificações de 
Mestrado 

1    
 

Participação em bancas 
de mestrado e doutorado 

0,5    
 

Participação em bancas 
de qualificação de 

mestrado e doutorado 
0,5    

 

Participação em bancas 
de especialização e tcc 

0,5    
 

Total do eixo por ano      

      

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 Valores 2016 2017 2018 2019 

Artigos completos em 
eventos Regionais 

1    
 

Artigos completos em 
eventos Nacionais 

2    
 

Artigos completos em 
eventos Internacionais 

3    
 

Artigos em periódicos A1 
Área Ensino  

10    
 

Artigos em periódicos A2 
Área Ensino 

8    
 

Artigos em periódicos 
B1 Área Ensino 

6    
 

Artigos em periódicos B2 
Área Ensino 

5    
 

Artigos em periódicos B3 
Área Ensino 

4    
 

Artigos em periódicos B4 
ou B5 Área Ensino 

2    
 

Livro Autoral com corpo 
Editorial 

8    
 

Organização de Livro 
com corpo Editorial 

5    
 

Capítulo em Livro com 
corpo Editorial 

4    
 



Total eixo por ano      

      

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 Valores 2016 2017 2018 2019 

Coordenação projetos 
financiados (CAPES, 
CNPq, FAPERGS, 

outros) Área 
Ensino/Educação. 

2    

 

Coordenação em 
Projetos de pesquisa 
sem financiamento e 

registrados na 
PROPESP 

1    

 

Participação  em Projetos 
de pesquisa com ou sem 

financiamento e 
registrados na 

PROPESP 

1    

 

Internacionalização 
(orientação de estudante; 

convênios) firmada na 
FURG. 

2    

 

Parecerista/revisor ad-
hoc de periódicos 

0,3    
 

Parecerista/revisor ad-
hoc de eventos 

científicos 
0,2    

 

Membro de corpo 
editorial 

0,5    
 

Editor de periódicos 
científicos especializados 

nacionais e 
internacionais; 

2    

 

Editor convidado de 
revista/número 
temático/dossiê 

2    
 

Participação em 
comissões temporárias e 

permanentes  na 
universidade. 

0,5 por 
ano 

   

 

Total do eixo por ano      

Total Geral por ano      

 


