
EDITAL 29/2020

CREDENCIAMENTO NOVOS DOCENTES PPGEO1

 O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta

Grossa,  atendendo a  Instrução Normativa  nº  02/20202,  informa que estão abertas  as

inscrições  para  o  credenciamento  de  novos  docentes para  atuarem  nos  níveis  de

Mestrado em Gestão do Território e Doutorado em Geografia.

O período de inscrição é de 22 de dezembro de 2020 a 30 de abril de 2021, via

Sistema Eletrônico de Informação (SEI)3, para as seguintes vagas, com suas respectivas

áreas de atuação:

 Climatologia  Geográfica (1  vaga;  linha  1  -  Dinâmicas  Naturais  e  Análise

Socioambiental; área mínima de formação em um dos três níveis: Geografia);

 Geografia  Política (1  vaga;  linha  2  -  Análises  Socioeconômicas  e  Dinâmicas

Regionais e Urbanas; área mínima de formação em um dos três níveis: Geografia);

 Geografia  Cultural (1  vaga;  linha  2  -  Análises  Socioeconômicas  e  Dinâmicas

Regionais e Urbanas; área mínima de formação em um dos três níveis: Geografia);

 Geotecnologias (1 vaga; linha 1 - Dinâmicas Naturais e Análise Socioambiental ou

linha  2  -  Análises  Socioeconômicas  e  Dinâmicas  Regionais  e  Urbanas;  área

mínima de formação em um dos três níveis: Geografia ou áreas afins).

1. CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

O  período  de  avaliação  da  produção  intelectual  dos  docentes  solicitantes  ao

credenciamento no PPGEO – UEPG é o  quinquênio anterior à data de solicitação,

atendendo a seguinte produção acadêmica para o credenciamento no nível de Mestrado

1 Edital aprovado na Reunião do Colegiado do PPGEO do dia 18/12/2020.
2 Disponível em 

<http://www2.uepg.br/ppgg/wp-content/uploads/sites/161/2020/12/dce4fb6a7aebcce798c38169444ccced
.pdf>.

3 https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
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em Gestão do Território e Doutorado em Geografia4:

I  -  A  produção  intelectual  docente  deve  indicar  o  mínimo  de  5  (cinco)

produções  intelectuais  dos  últimos  5  anos,  considerando-se  produtos

qualificados: pelo menos 03 artigos em periódicos com Qualis na área de

Geografia, igual ou acima ao estrato B1, considerando-se como referência o

Qualis 2013-2016; Livros autorais ou Capítulos em coletâneas;

II – A pessoa solicitante do credenciamento como docente do PPGEO deverá

ter nos últimos 5 anos um total de 5 (cinco) orientações concluídas, estando

relacionadas ou podendo ser distribuídas em: Iniciação Científica (BIC, PIBIC,

PROVIC),  e/ou  orientações  de  monografias  de  Trabalho  de  Conclusão  de

Curso (TCC), e/ou orientações de monografias de cursos de especialização.

III - 02 (dois) trabalhos completos publicados nos últimos 5 anos (a contar da

data  de  solicitação  de  credenciamento)  em anais  de  eventos  nacionais  ou

internacionais;

IV  -  Capacidade  de  captação  de  recursos  /  participação  em  redes  de

pesquisadores, comprovada através da participação na equipe de no mínimo 2

(dois) projetos submetidos com financiamento externo, ou participação como

coordenador/a em 1 (um) projeto submetido com financiamento externo,  ou

participante  em  rede  de  pesquisadores  em  nível  regional,  nacional  ou

internacional;

V  –  Participação  em  Organizações  Não  Governamentais  na  realização  de

ações que produzam impactos sociais, culturais, ambientais e econômicos;

VI – Participação na formulação e/ou implementação de políticas públicas de

impacto socioeconômico e ambiental, com vistas à superação da desigualdade

social e formação de indivíduos que façam uso dos recursos e conhecimentos

produzidos pela ciência geográfica.

2. INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre 22 de dezembro de 2020 a 30 de abril de

4 Ficha de Avaliação - Área 36: Geografia, de 09/06/2020.
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2021,  via  Sistema Eletrônico  de  Informações  (SEI)  –  UEPG,  no  envio  dos  seguintes

documentos:

1. Carta  de  Intenção,  contendo as  experiências  de pesquisa  e orientação,  com a

indicação da área de pesquisa pretendida para docência e orientação no Mestrado

em Gestão do Território e Doutorado em Geografia5;

2. Currículo Lattes atualizado;

3. Documentação comprobatória da produção em atendimento ao item 1 deste edital.

3. DA AVALIAÇÃO

A avaliação das propostas de credenciamento  será realizada tendo por  base o

tópico 1 deste edital. No caso de um número de inscrições maior que o número de vagas

deste edital, o Colegiado do PPGEO adotará o critério de maior produção intelectual em

cada proposta.

Ponta Grossa, 22 de dezembro de 2020.

Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia

5 Na situação de deferimento do pedido de credenciamento no PPGEO-UEPG, o docente poderá ofertar
vaga no nível de doutorado apenas após concluídas duas orientações de dissertação de mestrado, com
suas respectivas  aprovações em banca  de  defesa  e  depósito  da versão  final  das  dissertações na
biblioteca da instituição nas quais as defesas de dissertação de mestrado ocorreram.
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