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CHAMADA 001/2016 

 

Credenciamento de Docentes para o Programa de Pós-Graduação stricto sensu – 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 
 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências (PPEC) da UEG torna pública chamada para credenciamento de docentes 

efetivos da UEG para compor o quadro de professor permanente do Programa. Serão 

selecionados os docentes que se adequarem ao perfil do Programa, que tem por 

objetivos:contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na formação 

continuada de professores, considerando perspectivas curriculares e práticas 

pedagógicas; investigar e desenvolver metodologias e estratégias para o ensino e 

aprendizagem relativos, principalmente, à educação básica. Bem como, desenvolver 

produtos técnicos na área de ensino que possam ser utilizados por professores e 

profissionais em espaços formais e não formais, avaliar materiais didáticos e 

paradidáticos, práticas experimentais, e novas tecnologias de informação e 

comunicação para melhorar o Ensino de Ciências.As linhas de pesquisa do programa 

estão voltadas para “Formação de professores em ensino de ciências” e “Metodologias 

e recursos educacionais para o ensino de ciências”.  

Os currículos dos candidatos serão analisados qualitativamente, com avaliação 

do tipo de produção científica e se a mesma se insere na perspectiva do Programa. 

Apenas serão avaliados os candidatos que preencherem os requisitos mínimos 

descritos a seguir: 

• Requisitos mínimos para credenciamento como Professor Permanente do 

Programa: 

I- Ter 1 (um) ano de doutorado concluído; 

II- Ser professor da UEG vinculado ao regime de trabalho de tempo integral a 

docência e pesquisa (RTIDP); 
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III- No triênio (2016-2014) ter três orientações concluídas no âmbito de uma ou 

mais das seguintes modalidades: iniciação científica, iniciação a docência 

(PIBID), trabalhode conclusãodecurso, especialização lato sensu, mestrado 

stricto sensu. 

IV- Comprovar produção científica no triênio (2016-2014). Para as produções 

científicas publicadas em periódicos serão considerados aqueles cadastrados 

na plataforma “Periódicos Qualis da CAPES” com avaliação na área de Ensino. 

Será considerado o evento de classificação mais atual do periódico cadastrado 

na plataforma. 

Os candidatos com o perfil para pleitear a vaga de docente permanente do 

programa deverão protocolar na Secretaria do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (Prédio dos Mestrados, Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas - 

Henrique Santillo, Segunda a Sexta das 8:00-17:00hs) período de 23/01 a 31/01 de 

2017 os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

2. Memorial descrevendo as atividades do pesquisador com sugestão de 

disciplina a ser ministrada dentre as já existentes no Programa, linha de 

pesquisa queatuará, projetos desenvolvidos (ou em desenvolvimento) no 

triênio e justificativa para seu credenciamento; 

3. Currículo Lattes atualizado; 

4. Tabela de produção científica preenchida e com comprovações de todas as 

produções/documentos indicados na tabela. Os documentos comprobatórios 

deverão ser entregues encadernados, ordenados, segmentados e numerados 

de acordo com a ordem constante na Tabela de Pontuação de Produção 

Científica. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Será computada apenas a produção científica no triênio (2016, 2015 e 2014). O Qualis 

considerado será o da área de Ensino. A comprovação da publicação dos artigos deverá 

ser feita apenas com a cópia da primeira e última páginas. Para os artigos aceitos no 

triênio, porém ainda não publicados, serão consideradas as cartas de aceite emitidas 

pelos editores da revista. 
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Produção Científica, Técnica e Artística 

Item Pontuação 
Reservado ao 
preenchimento 
pelo Candidato 

Reservado à 
Comissão de 

Avaliação 
Livro científico, técnico ou artístico com 

ISBN e corpo editorial – autoria ou 

coautoria 

30 pontos     

Editoração/Organização de livro 

científico, técnico ou artístico com ISBN 

e corpo editorial 

15 pontos     

Capítulo em livros com ISBN e corpo 

editorial 
10 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis A1 
100 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis A2 
85 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis B1 
70 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis B2 
55 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis B3 
40 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis B4 
25 pontos     

Artigo publicado em periódico indexado 

- Qualis B5 
10 pontos     

Trabalho completo publicado em anais 

de evento científico internacional 

(mínimo 5 páginas e contendo abstract) 

(considerar no máximo 30 pontos)  

5 pontos     

Trabalho completo publicado em anais 

de evento científico nacional/regional 

(considerar no máximo 30 pontos) 

(mínimo 5 páginas e contendo abstract) 

3 pontos     

Resumo expandido publicado em anais 

de eventos cienMficos internacionais 

(até no máximo 10 resumos) 

2 pontos 
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Resumo expandido publicado em anais 

de eventos científicos nacionais e 

regionais (até no máximo 10 resumos) 

1 ponto     

Resumo simples publicado em anais de 

eventos cienMficos (até no máximo 10 

resumos) 

1 ponto     

Patente (registrada ou depositada) 100/patente     
Atividades Docentes 

Item Pontuação 
Reservado ao 
preenchimento 
pelo Candidato 

Reservado à 
Comissão de 

Avaliação 

Supervisão de Pós-Doutorado concluída 12 pontos     

Orientação de Doutorado concluída 15 pontos     

Orientação de Mestrado concluída 10 pontos     

Orientação de TCC, IC ou Iniciação à 

docência PIBID concluída 
5 pontos     

Supervisão de Pós-Doutorado em 

andamento 
6 pontos     

Orientação de Doutorado em 

andamento 
7,5 pontos     

Orientação de Mestrado em 

andamento 
5 pontos     

Orientação de Graduação (TCC, IC ou 

PIBID) em andamento 
2,5 pontos     

Disciplina ministrada em curso de pós-

graduação stricto sensu. 
10 pontos/ano     

Disciplina ministrada em curso de pós-

graduação lato sensu. 
5 pontos/ano     

Inserção Acadêmica na Área 

Item Pontuação 
Reservado ao 
preenchimento 
pelo Candidato 

Reservado à 
Comissão de 
Avaliação 

Participação em conselho editorial de 

periódico científico 
5 pontos no 

triênio 
    

Avaliador em periódicos científicos 

internacionais 
2 ponto por 

trabalho avaliado 
    

Avaliador em periódicos científicos 

nacionais 
1 ponto/trabalho 

avaliado 
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Coordenador de projeto de pesquisa 

com financiamento por agências 

públicas de fomento (CNPq, FAPEG, 

FINEP, CAPES e outras) 

30 pontos/projeto     

Coordenador de projeto de pesquisa 

sem financiamento externo, com 

mérito científico evidente e 

apresentação adequada 

5 pontos/projeto     

Organização de eventos científicos 

dentro das áreas do programa 
3 pontos/evento     

Participação em bancas examinadoras 

de mestrado, doutorado e de concurso 

para docentes em instituições públicas 

3 pontos/banca     

Elaboração de pareceres para agências 

de fomento  
1 ponto/projeto 

avaliado 
    

Conferência/palestra em congressos 

científicos na área ou áreas afins 
2 pontos     

Curso/mini-curso em congressos 

científicos na área ou áreas afins 
3 pontos     

Participação em comissões científicas 

ou administrativas com portaria 

emitida pela Reitoria ou Direção do 

Câmpus 

2 pontos/portaria     
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 NOME: 

1.2 E-MAIL: 

1.3 ENDEREÇO: 

CIDADE/ESTADO: 

CPF: 

RG: 

DATA DE EXPEDIÇÃO: 

FILIAÇÃO 

PAI: 

MÃE: 

2. DADOS PROFISSIONAIS 

2.1 CÂMPUS UNIVERSITÁRIO: 

2.2 REGIME DE TRABALHO EM 2016: 
(ANEXAR COMPROVANTE RETIRADO DA PÁGINA DO ADMS-RADOC) 

 

2.3 TITULAÇÃO : 
(ANEXAR CÓPIA DO DIPLOMA) 

 

 


