
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CULTURA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

EDITAL Nº 02/2020 – PPGEDUC/UFPA 
 

 CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES NA CATEGORIA “PERMANENTE” AO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura (PPGEDUC), da 

Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Tocantins/Cametá, no uso de suas 

atribuições legais estabelecidas pela Portaria Nº 221/2019- Reitoria UFPA, torna pública a abertura 

de inscrições para o processo seletivo de credenciamento de docentes na categoria 

“Permanente” no período de 01 de julho a 31 de agosto de 2020, preferencialmente com 

titulação de Doutorado em Educação e/ou áreas afins, conforme disposto neste edital. 

 

1. OBJETIVO 

O presente edital, em conformidade coma Resolução Nº 002/2014- PPGEDUC/UFPA, que 

regulamenta o ingresso e a permanência de docentes no Programa, objetiva selecionar quatro 

(04) docentes para integrar a categoria de docentes permanentes do PPGEDUC, conforme o 

número de vagas definidos pelas linhas de pesquisa, a saber: 

 

LINHAS DE PESQUISA/DESCRITOR Nº DE VAGAS 

CULTURAS E LINGUAGENS 

Descritor: Desenvolve estudos nas áreas interdisciplinares de educação e 

formação humana, cultura e linguagem em suas interfaces com a filosofia, 

história, antropologia, artes e literaturas. Aborda temáticas relacionadas às 

questões de gênero e sexualidade na educação, movimentos sociais, 

diversidades linguísticas e socioculturais na Amazônia, culturas, histórias e 

linguagens indígenas e afro-brasileiras. 

 

 

 
 

 

02 

POLÍTICAS E SOCIEDADES 

Descritor: Desenvolve estudos sobre políticas de formação de professores, 

currículo, avaliação, gestão e financiamento da educação básica e superior. 

 

 

 



Investiga a relação trabalho e educação, estudos históricos na Amazônia, 

educação do campo, movimentos sociais, práticas socioeducativas e 

culturais em escolas da cidade e do campo na Amazônia. Analisa as 

políticas de inclusão, formação docente, tecnologias educacionais e digitais 

e seus usos na educação. 

 

 

 
02 

Total 04 

 

2. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO: 
 

Calendário 

Período de divulgação 22/06/2020 a 30/06/2020 

Período de inscrição 01/07/2020 a 31/08/2020 

Período de avaliação 01/09/2020 a 11/09/2020 

Resultado preliminar 14/09/2020 

Período de recurso 16 a 19/09/2020 

Resultado Final 21/09/2020 

 
3. INSCRIÇÃO: 

 

3.1 Em decorrência do contexto da pandemia covid-19, as inscrições serão realizadas 

exclusivamente pelo e-mail institucional do PPGEDUC (ppgeduc@ufpa.br). 

3.2 Documentos a serem encaminhados na Inscrição: 

- Cópia escaneada de RG e CPF;  

- Ficha de inscrição de credenciamento (Anexo I neste edital), indicando a Linha de Pesquisa do 

Programa à qual pretende ingressar, contendo manifestação de ciência das normas do presente 

documento. 

- Cópia autenticada escaneada do diploma de Doutorado.  

- Projeto de pesquisa com temática correlata à Linha de Pesquisa a qual solicita vínculo, cadastrado 

na PROPESP (quando docente da UFPA), ou na Instituição de ensino superior na qual atua, com 

registro como coordenador; 

- Plano de Trabalho, com indicação das áreas temáticas nas quais pretende ministrar disciplinas e 

orientar; 

- Comprovação de vínculo a Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq; 

- Comprovação de duas orientações concluídas: mestrado, ou especialização, ou iniciação científica, 

ou trabalho de conclusão de curso de graduação; 

- Curriculum Vitae no modelo Lattes/CNPq atualizado, e comprovado com as produções 

compatíveis à área de Educação e/ou afins vinculadas à linha de pesquisa que pretende ingressar; 



3.3 Produções intelectuais comprovadas no quadriênio vigente (2017-2020). O(a) docente 

deverá enviar no e-mail da inscrição, em arquivo PDF, no mínimo quatro (04) produções 

Qualis/CAPES, na área de Educação e/ou afins relacionadas à linha de pesquisa a qual pretende 

ingressar, e, destas, pelo menos duas (02) devem ser artigos publicados em periódicos 

Qualis/CAPES classificados como A1, A2, A3, e duas (02) produções como livro autoral e/ou 

capítulos de livro classificados como L1, L2, L3; 

 

4. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

4.1- A inscrição no processo seletivo de credenciamento será apresentada pelo docente 

pesquisador à Coordenação do Programa, via e-mail institucional 

(ppgeduc@ufpa.br); 

4.2- A Coordenação enviará os documentos apresentados pelo candidato, quando de sua  

inscrição no edital, para análise e emissão de parecer circunstanciado pela Comissão 

de Avaliação sobre a candidatura; 

Parágrafo único: O resultado final da avaliação dos pedidos de credenciamento levará em 

consideração o atendimento do que prescreve no item 3 deste edital e a ordem de 

classificação decorrerá da somatória da pontuação obtida a partir da avaliação das 

publicações apresentadas pelo candidato, como autor ou coautor, utilizando-se 

como parâmetro de pontuação a versão em vigor do índice Qualis/Capes. 

4.3- O parecer orientará o Colegiado na deliberação final sobre a aprovação, ou não, do 

credenciamento. 

4.4- Emissão de portaria de credenciamento pela Coordenação do PPGEDUC. 

4.5- Os candidatos aprovados devem ficar cientes de que: 

a)  Assumirão atividades de pesquisa, ensino e (co)orientação de mestrandos, quando da 

vinculação ao Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura, em caráter 

permanente no Programa;  

b) Deverão coordenar projeto ou subprojeto de pesquisa, preferencialmente financiado, cuja 

temática deverá se articular com a Linha de Pesquisa a qual pretende ingressar; 

c) Deverão participar assiduamente das reuniões colegiadas, comissões e organização de 

eventos promovidos pelo Programa e suas respectivas linhas de pesquisa; 

4.6- O docente não selecionado no processo seletivo de credenciamento será comunicado 

por e- mail, em ofício expedido pela Coordenação do PPGEDUC, dos termos do 

parecer final emitido. 

§1º O docente poderá recorrer da decisão do Colegiado, no prazo estabelecido no item 2 

deste edital, desde que tenha elementos que possa contrapor ao parecer exarado. 



§2º O docente não selecionado no processo seletivo de credenciamento poderá solicitar 

novamente credenciamento, quando da publicação, pelo PPGEDUC, de novo edital para 

tal fim,  desde que tenha sido demovido o óbice que impedira a aprovação anterior de sua 

candidatura. 

 
5. OBSERVAÇÕES FINAIS 

5.1- A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos neste Edital. 

5.2- Na pontuação das publicações dos candidatos sera observado o qualis CAPES enviado 

aos Programas em agosto de 2019. 

5.3- Casos omissos a este Edital serão analisados pela Coordenação do PPGEDUC. 

 

Casos omissos a este Edital serão analisados pela Comissão Permanente de Avaliação e pelo 

Colegiado do PPGEDUC. 

Cametá, 22 de junho de 2020. 

 

 
Profª. Drª. Gilcilene Dias da Costa 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura da Universidade Federal do 

Pará, Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

Portaria Nº 221/2019 – REITORIA 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura - PPGEDUC 

Universidade Federal do Pará – Campus Universitário do Tocantins-Cametá 

Trav. Pe. Antônio Franco, 2617, Bairro da Matinha – CEP 68.400.000 – Cametá – Pará  

Fones: (91) 3781-1182; 3781-1258 – Ramal: 241 

Site: http://ppgeduc.propesp.ufpa.br/ 

E-mail: ppgeduc@ufpa.br 



 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE 

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome: 

Endereço: 

Telefones: 

E-mail: 

Lotação: 

2. TITULAÇÃO 

Doutorado: 

Instituição: 

Ano da titulação: 

Cidade: UF: País: 

Área da Titulação: 

Pós-Doutorado: 

3. LINHA DE PESQUISA 

( ) Culturas e Linguagens  

( ) Políticas e Sociedades 

4. DOCUMENTOS APRESENTADOS: (Reservado para uso da Secretaria) 

 

4.1- ( ) Diploma de Doutorado (na área de Educação/fotocópia escaneada) 

*Para os não titulados na área de Educação, incluir ainda justificativa e comprovação de 

inserção na área de Educação mediante uma das seguintes opções: 

( ) obtenção prévia de bolsa pesquisador no CNPq concedida pela área de Educação em qualquer 

época; 

( ) tese de doutorado sobre temática relacionada à educação; 
(  )publicação  de  pelo  menos  dois  artigos em periódicos vinculados à área de Educação, 

classificados como A1, A2 ou A3, publicados nos últimos quatro anos; 

 

4.2- ( ) Plano de Trabalho incluindo proposta de disciplina a ser oferecida no 

PPGEDUC/UFPA, com indicação das áreas temáticas nas quais pretende ministrar disciplinas e 

orientar, observando a articulação entre as temáticas da linha, projetos de pesquisa e orientações 

de dissertações. 

 

4.3- ( ) Projeto de Pesquisa (cadastrado na PROPESP/UFPA e/ou na Instituição de Ensino 

Superior onde atua),com registro como coordenador, indicando vinculação com a linha de 

pesquisa; 

 

4.4- ( ) Currículo Lattes em versão completa (1 via em PDF) 

 

4.5- ( ) PDF dos quatro produtos publicados a partir de 2017, conforme exigência constante do 

item 3, sub item 3.3. do presente edital. 

 

4.6  –  ( ) Comprovação de duas orientações concluídas: mestrado, ou especialização, ou 

iniciação científica, ou trabalho de conclusão de curso de graduação. 
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ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Tipo Produção Pontos Quantidade Total de pontos 

1- Artigos em Periódicos 

A1 100   

A2 85   

A3 75   

A4 65   

B1 55   

B2 40   

B3 25   

B4 10   

2- Livros autorais (obra completa)  

L1 250   

L2 180   

L3 130   

L4 80   

L5 30   

3- Capítulos de Livros e Verbetes  

Capítulos de livros 60   

Verbetes 30   

Total Geral de Pontos  

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ASSINATURA 

Declaro estar ciente e de acordo com o EDITAL Nº 02/2020-

PPGEDUC/UFPA, que trata da inscrição e credenciamento de professores 

permanentes no PPGEDUC, de acordo com a Resolução Nº 002/2014-

PPGEDUC/UFPA. 

Declaro, ainda, que assumo inteira responsabilidade pela documentação  por 

mim enviada por e-mail ao PPGEDUC/UFPA. 

 

Cametá-PA, ...... de ................ de 2020. 
 

 

 

Assinatura 


