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Edital para Credenciamento de Professor Permanente PPGEC 2017 
 

Mestrado e Doutorado 
 

 
 O Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da 

Vida e Saúde da FURG, com associação entre UFRGS/UFSM/FURG informa 

seus critérios para o processo de abertura de vagas para credenciamento de 

professor permanente nas seguintes linhas de pesquisa: 

 

1. Educação científica: implicações das práticas científicas na 

constituição dos sujeitos – 2 vagas 

2. Educação científica: as tecnologias educativas no processo de 

aprendizagem – 1 vaga 

 

I. Inscrição 

A inscrição será realizada, exclusivamente, na página do Siposg 
(www.siposg.furg.br), onde deverão ser anexados os seguintes documentos: 
 

a) Carta de solicitação expondo a aderência à linha de pesquisa e ao 
PPGEC (arquivo em extensão pdf); 

b) Currículo Lattes dos últimos 3 anos (arquivo em extensão pdf); 
c) Tabela de Produção Científica em anexo preenchida (arquivo em 

extensão pdf); 
d) Projeto de Pesquisa (arquivo em extensão pdf); 
e) Proposta de Disciplina (arquivo em extensão pdf). 

 
Período da inscrição:  13/03/2017 a  27/03/2017. 
 

II. Requisitos 

 O docente pretendente ao credenciamento no mestrado e no 

doutorado deverá: 

 possuir o título de Doutor (no mínimo), obtido em Programas 
recomendados pela CAPES ou em Agência /Instituição compatível no 
exterior; 

 indicar uma das linhas de pesquisa do PPGEC para sua atuação; 

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


 apresentar carta de solicitação expondo a aderência à linha de 
pesquisa e ao PPG, endereçada à Coordenação; 

 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 PPGEC; 

 para orientação de mestrado, comprovar a orientação de pelo menos 
dois trabalhos de curso de graduação ou especialização ou ter tido 
pelo menos dois bolsistas de iniciação científica Capes, Fapergs, 
CNPq ou outro órgão de fomento, nos últimos três anos; 

 para orientação de doutorado, comprovar a orientação de pelo menos 
duas orientações de mestrados concluídos;  

 estar vinculado a um Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq; 

 preencher a tabela de produção científica e atingir no mínimo 55 
pontos para ser orientador do mestrado e 80 pontos para orientador do 
doutorado, tendo o candidato que pontuar nos 3 eixos: Pesquisa e 
Orientação, Produção Científica e Produção Técnico Científica; 

 possuir dois artigos publicados em periódicos, no mínimo B3, nos 
últimos 3 anos para credenciamento de orientador de mestrado na 
área de Ensino/Educação/Interdisciplinar. 

 possuir dois artigos publicados em periódicos, no mínimo B1, nos 
últimos 3 anos para credenciamento de orientador de doutorado na 
área de Ensino/Educação/Interdisciplinar. 

 
 

 
Tabela de Produção Científica 

cálculo do quadriênio 
(tabela preenchida pelo candidato) 

 

Critérios Valores 2014 2015 2016 2017 

PESQUISA E ORIENTAÇÃO 

Bolsa de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq 

5    
 

Orientação de teses 
concluídas 

3    
 

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    

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 Valores 2014 2015 2016 2017 

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  A 
qualificados Área 

Educação ou 
Interdisciplinar 

5    

 

Artigos em periódicos  B 
qualificados Área 

Educação ou 
Interdisciplinar 

3    

 

Livro Autoral com corpo 
Editorial 

8    
 

Organização de Livro 
com corpo Editorial 

5    
 

Capítulo em Livro com 
corpo Editorial 

4    
 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 Valores 2014 2015 2016 2017 

Coordenação projetos 
financiados (CAPES, 
CNPq, FAPERGS, 

outros) Área 
Ensino/Educação. 

2    

 

Coordenação em 
Projetos de pesquisa 
sem financiamento e 

1    
 



registrados na 
PROPESP 

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 

1    
 

Participação em 
comissões temporárias 
de PPGs de: seleção 
mestrado, doutorado, 

credenciamento e 
recredenciamento e 

outras 

0,5 por 
ano 

   

 

Participação em 
comissões de PPGs 

permanentes: de curso, 
de bolsas e outras 

1 por ano    

 

Total      

 
 
 
 

III. Resultados 

 
 O resultado do processo seletivo será divulgado no site 
www.siposg.furg.br e na página do Programa até o dia 17 de abril. 
  A classificação dos candidatos será por ordem da pontuação da 
tabela de produção científica. 
 

 
 

Comissão de Credenciamento 
 

Profª. Drª. Débora Pereira Laurino 

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


Profª. Drª. Lavínia Schwantes 

Profª. Drª. Paula Regina Costa Ribeiro 

 


