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EDITAL PARA O CREDENCIAMENTO DE NOVOS PROFESSORES 

 

O Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS) comunica que estão 

abertas as inscrições para professores de seu quadro permanente e colaborador, nos termos do Regimento 

dos Programas de Pós-graduação, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRRJ. 

Entende-se por Credenciamento o processo de solicitação para o ingresso como Docente Permanente ou 

Colaborador por professores que nunca foram anteriormente credenciados no PPGPDS.  

 

Período de inscrição  

Período: de 09 a 27 de novembro de 2015. 

Local: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável 

Endereço: R. Anfilófio de Carvalho nº 29, salas 901/902 Centro, Rio de Janeiro – RJ  

Telefone: (21) 2220-4568  

Horário: 09:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:00h. 

 

As inscrições deverão ser requeridas pessoalmente por cada docente na secretaria do Programa ou 

enviadas por correio (recomenda‐se sedex registrado) e deverão ser postadas até o último dia de inscrição.  

 

Período de realização do processo de credenciamento 

O processo de credenciamento será realizado por comissão formada pelos membros do Colegiado Executivo 

do PPGPDS no período compreendido entre 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015. 

 

Requisitos mínimos para ser credenciado no PPGPDS 

Para ser membro do corpo de Docentes Permanentes do PPGPDS, o docente deverá atender aos seguintes 

critérios mínimos: 

1. Ser portador de título de Doutor, Livre-Docente ou equivalente; 
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2. Atuar no ensino de graduação, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases para Educação (LDB) vigente, e 

pós-graduação. Na Pós-Graduação, o docente deverá atuar, como responsável, em no mínimo uma 

disciplina, que deverá ser oferecida regularmente no primeiro e/ou segundo semestre, em todos os 

anos, exceto quando afastado oficialmente. No caso de criação de nova disciplina, o docente deverá 

apresentar ao Colegiado Executivo a proposta da disciplina com ementa, programa analítico e 

bibliografia, sendo que esta deverá atender a linha de pesquisa ou demanda do Programa e sua criação 

ter sido aprovada pelo Departamento de origem do docente; 

3. Participar em grupo (s) de pesquisa com cadastro ativo no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq; 

4. Comprovar a publicação de artigos, livros e/ou capítulo de livros de modo que o Índice de 

Produtividade do Docente (IndProd) seja maior ou igual a 0,5, no período de 01/2012 a 07/2015, sendo 

no mínimo um artigo B3, de acordo com a classificação dos periódicos, na área Interdisciplinar; 

5. Coordenar ou participar de pelo menos um projeto de pesquisa, evidenciando sua aderência às linhas 

de pesquisa do Programa. Esse projeto deverá ser preferencialmente financiado por agências de 

fomento ou, do contrário, o docente deverá comprovar sua capacidade de prover condições materiais e 

financeiras necessárias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

 

A exigência de atuar no ensino de graduação não é obrigatória para os docentes com vinculação funcional a 

Instituições de Pesquisa, desde que haja convênio formal estabelecido e em período de validade com a 

UFRRJ. 

 

Critérios para o credenciamento 

Será avaliada a produção acadêmica dos professores/pesquisadores pretendentes ao quadro de Docentes 

Permanentes do PPGPDS, do período compreendido entre 01/2012 e 07/2015. Para obter o credenciamento, 

o Docente deverá preencher os seguintes requisitos: 
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1. Comprovar a publicação de modo que o Índice de Produtividade do Docente (IndProd) seja maior ou 

igual a 0,5. O IndProd é o indicador estabelecido pela Avaliação da Capes para medir a produtividade 

do Programa. O cálculo do IndProd será feito com base no estabelecido no documento de avaliação da 

Área Interdisciplinar da Capes do último triênio, levando em consideração a produção científica e 

técnica do pesquisador, através de artigos científicos, livros, capítulos de livros, artigos completos 

publicados em anais de congressos e produção técnica. Assim, o índice de produção docente 

(INDPROD) será calculado da seguinte forma: 

IndProd = (IndArt + IndLiv + IndCap + IndEve + IndTec)/3 

Onde:  

IndArt = Índice de Produção de Artigos = 1,0*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 0,55*B2 + 0,4*B3 + 0,25*B4 + 

0,1*B5 

IndLiv = índice de produção de livros = número de livros*0,02*50 

IndCap = índice de produção de capítulos de livros = número de capítulos*0,02*35 

IndEve = índice de resumos completos publicados em anais de eventos = número de resumos*0,02*20 

IndTec = índice de produção técnica = número de produtos técnicos*0,02*20 

 

Observação: sugerimos que os candidatos acessem o documento da área Interdisciplinar da CAPES 

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Interdisciplinar_doc_ar

ea_e_comiss%C3%A3o_block.pdf) para que possam classificar de forma precisa os documentos nos 

diferentes índices de produção. 

 

2. Propor o oferecimento regular e anual, como responsável, de disciplina(s) no PPGPDS; 

3. Indicar projeto(s) de pesquisa em andamento e/ou a ser desenvolvido e sua aderência a uma das três 

linhas de pesquisa do Programa, demonstrando capacidade de prover condições materiais e financeiras 

para o seu desenvolvimento. 

 

Documentos necessários 

Para se proceder a avaliação de credenciamento, os docentes deverão enviar à Coordenação do PPGPDS, no 

período estabelecido para a inscrição, os seguintes documentos: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Interdisciplinar_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Interdisciplinar_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf
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1. Carta de Solicitação e Formulário de inscrição (anexo 1 deste edital); 

2. Cópia do Curriculum Vitae Lattes do período indicado no edital; 

3. Ficha de detalhamento da produção científica do período (anexo 2 deste edital); 

4. Cópia da primeira página das publicações indicadas na ficha de detalhamento onde seja possível 

evidenciar nome da revista, edição, número, volume e páginas (para artigos) e nome da editora, ISBN, 

ficha catalográfica (para livros e capítulo de livros); 

5. Resumo do projeto de pesquisa e sua aderência a uma das três linhas de pesquisa do Programa (anexo 

3 deste edital); 

6. Proposta de disciplina a ser oferecido no Programa, com descrição, objetivos, conteúdo programático e 

bibliografia. 

 

Disposições finais 

São oferecidas até 10 (dez) vagas para credenciamento de docentes, sendo estas preferencialmente 

voltadas para as linhas de pesquisa 1 (Meio Ambiente, Desenvolvimento e Saúde) e 2 (Políticas Públicas, 

Governança e Conflitos Socioambientais) (para maiores informações sobre as linhas de pesquisa, acesse o 

site do PPGPDS: http://r1.ufrrj.br/wp/ppgpds/ ). No entanto, os candidatos que se inscreverem para a Linha 

3 (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Conservação dos Recursos Naturais) também terão suas propostas 

analisadas. 

O equilíbrio na distribuição dos docentes permanentes entre as três linhas de pesquisa que compõem o 

Programa deverá ser observado neste processo. 

O número de docentes externos a UFRRJ a serem credenciados como permanentes no Programa está 

limitado a 30% do número total de docentes permanentes pertencentes ao quadro da UFRRJ. 

O número de docentes colaboradores no Programa está limitado a 30% do número total de docentes 

credenciados pelo Programa. 

Os Docentes credenciados serão anualmente habilitados a receber novos alunos para o próximo processo 

de seleção de discentes, respeitando-se os critérios estabelecidos no Regimento do Programa e da UFRRJ. 

Cada Orientador Permanente poderá receber novos orientados no programa desde que satisfaça as 

seguintes exigências: 

1.  Ter IndProd no triênio imediatamente anterior igual ou superior a 0,5; 

http://r1.ufrrj.br/wp/ppgpds/
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2.  Ter publicado em periódicos da área Interdisciplinar, com Qualis de pelo menos B3, no ano anterior ao 

processo seletivo, salvo devida(s) justificativa(s) e condicionada a aprovação do Colegiado Executivo do 

PPGPDS; 

3.  Ter entregado, no prazo estabelecido pelo Colegiado Executivo, o relatório anual solicitado pela 

coordenação do programa para elaboração do COLETA-CAPES; 

4.  Não exceder o número máximo de oito orientados simultâneos; 

5.  Oferecer disciplina(s), como professor responsável, regularmente no primeiro e/ou segundo semestre, 

todos os anos, salvo se estiver afastado oficialmente. 

6.  Ter concluído a maioria de suas orientações dentro do período estipulado pelo regimento do PPGPDS 

como prazo máximo para defesa; 

 

Serão computados para o cálculo do número total de orientados por orientador, os discentes orientados 

pelo docente em todos os programas de pós-graduação nos quais participa. O(s) caso(s) de desligamento ou 

abandono de discentes serão avaliados pelo Colegiado Executivo do PPGPDS e poderão ser também 

computados para efeito de concessão de vagas para orientação. 

 

Cronograma do processo de credenciamento de docentes 

Atividade Data/Período 

Lançamento do edital 03/11 

Inscrições 09 a 27/11 

Análise dos documentos  30/11 a 04/12 

Resultado  09/12 

 

Informações 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável 

Telefone: 2220-4562 

E:mail: secretrariappgpds@gmail.com 

Site: http://www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds 

http://www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds


 

 

ANEXO 1: Carta de solicitação de credenciamento 

 

Rio de Janeiro, ____ de ________________ de 2015 

 

A Coordenação do PPGPDS 

 

Sr. Coordenador, 

 

Encaminho documentação para análise com vistas a obtenção de credenciamento neste programa na 

qualidade de  

(    ) Docente Permanente 

(    ) Docente Colaborador 

 

de acordo com as informações contidas no edital de credenciamento do PPGPDS. 

 

 

 

Nome do docente e assinatura 
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FICHA DE INSCRIÇÃO CREDENCIAMENTO PPGPDS 

DADOS PESSOAIS  

Nome:  

Endereço profissional:  

Bairro:  Cidade:  

CEP:  Caixa Postal:  

Telefone:  Ramal:  

Endereço residencial:  

Bairro:  Cidade:  

CEP:  Caixa Postal:  

Telefone:  Celular:  

 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

RG:  Órgão expedidor:  

Data de expedição:  CPF:  

    

 

FORMAÇÃO  

Pós-Doutoramento:  Instituição:  

Ano de Doutoramento:  Instituição:  

Programa de Pós-graduação:  

Orientador:  

Ano de Titulação de Mestrado:  Instituição:  

Programa de Pós-graduação:  

Orientador:  

Ano de Graduação:  Instituição:  

Curso de graduação:  
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FICHA DE DETALHAMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

(Repetir o número de planilhas necessárias) 

ARTIGOS CIENTÍFICOS  

ANEXO 2 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

VEÍCULO (revista, ano, 

número, volume, páginas) 
 

AUTORES: 

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

Observação:  QUALIS  
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LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

VEÍCULO (editora, 

páginas) 
 

AUTORES: 

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

Observação:  ISBN  
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RESUMOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

VEÍCULO (editora, 

páginas) 
 

AUTORES: 

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

Observação:  ISBN  
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PRODUÇÃO TÉCNICA (Baseada na Tabela de Tipos e Subtipos de Produção Técnica do documento da área Interdisciplinar da CAPES) 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

TIPO   SUBTIPO  

AUTORES: 

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

Observação:  ISBN  
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ANEXO 3 

RESUMO PROJETO PESQUISA 

 

Título Projeto  

Coordenador  

Equipe  
 

Fonte Financiamento  

Aderência a qual 
linha de Pesquisa 
PPGPDS 

(    ) Linha 1: Meio ambiente, Desenvolvimento e Saúde 

(    ) Linha 2: Políticas públicas, Governança e Conflitos Socioambientai 

(    ) Linha 3: Meio ambiente, Sustentabilidade e Conservação dos Recursos Naturais 

Resumo do Projeto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso haja mais de um projeto a ser desenvolvido no Programa, preencher uma tabela para cada projeto 

 
 
 


