
EDITAL 31/2019

CREDENCIAMENTO NOVOS DOCENTES PPGEO1

 Em  atendimento  ao  Plano  de  Objetivos  e  Metas  (2018-2022)2,  o

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

Grossa informa que estão abertas as inscrições para credenciamento de novos

docente para o níveo de Mestrado em Gestão do Território. 

O período de inscrição é de 01 de outubro a 8 de novembro de 2019

para 2 (duas) vagas para compor o quadro de docentes da Linha 1 - Dinâmicas

Naturais e Análise Socioambiental.

1. CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO

Os candidatos a novos membro do PPGEO deverão ter uma produção

igual ou superior aos totais abaixo indicados, tendo por tempo de contagem o

quadriênio anterior a data de solicitação:

1. Publicação  de  Artigo  Científico  em Periódico  QUALIS  CAPES:  02  (dois)

artigos em periódicos Qualis – todos iguais ou superior a B2 (Área de

Avaliação – Geografia);

2. Outras publicações: 02 (dois) Trabalhos completos publicados em anais

de eventos nacionais ou internacionais; ou 01 (um) capítulo de livro com

conselho editorial; ou 1 (um) livro com conselho editorial;

3. Orientações: 04 (quatro), podendo ser: orientações de Iniciação Científica

(BIC, PIBIC, PROVIC), e/ou orientações de monografias de conclusão de

curso  (TCC),  e/ou  orientações  de  monografias  de  cursos  de

especialização.

1 Edital aprovado na Reunião do Colegiado do PPGEO do dia 27/09/2019.
2 Disponível em 

<http://sites.uepg.br/ppgg/Public/documentos/b7a7009ef0e6b66bdddbd8d70a7bdebb.pdf>.
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2. INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre 01 de outubro a 8 de novembro

de 2019, 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;

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  critérios

relacionados às demandas de pesquisa, orientação e docência do PPGEO.

Ponta Grossa, 01 de Outubro de 2019.

Prof. Dr. Marcio Jose Ornat

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia
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