UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CULTURA
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO

EDITAL Nº 01/2018
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 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, torna pública a abertura de inscrições para credenciamento de
docentes pesquisadores na área de Educação, para vínculo ao PPGEDUC, no período de 10 de
janeiro a 09 de março de 2018, conforme disposto neste edital.

Poderão candidatar-se a este Edital apenas professores(as) doutores(as) e/ou PósDoutores(as) em Educação e/ou áreas afins, vinculados profissionalmente à UFPA ou outras
Instituições de Ensino Superior locais, regionais, nacionais e estrangeiras, desde que não
estejam vinculados a outro programa de Pós-graduação na condição de permanente.

1. OS CANDIDATOS DEVEM FICAR CIENTES DE QUE:

a) Assumirão as atividades de pesquisa, ensino e orientação dos alunos, quando da
vinculação ao Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura, em caráter de
dedicação exclusiva, sem vínculo com outro programa;
b) Devem Coordenar projeto ou subprojeto de pesquisa, preferencialmente
financiado, cuja temática deverá se articular com a linha de pesquisa a qual
pretende ingressar;
c) Devem apresentar Currículo Lattes comprovado com no mínimo quatro produções
Qualis/CAPES na área de Educação, no quadriênio vigente e, destas, pelo menos

duas devem estar publicadas em periódicos Qualis A1, A2, B1, B2, ou livros ou
capítulo de livro L4, L3, L2;

DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS:
-Fotocópia de RG e CPF;
- Requerimento de solicitação de credenciamento, indicando a Linha de Pesquisa à qual
pretende ingressar;
-Comprovação de vinculação a grupo de pesquisa cadastrado no CNPq;
-Comprovação de coordenação de projeto de pesquisa aprovado por instituição de fomento
(CNPq, CAPES ou instituição estadual de pesquisa) ou pelo setor responsável na instituição
de ensino superior com que mantém vínculo;
-Cópia do Currículo Lattes atualizado, comprovado com produção compatível à área de
educação e específica à linha de pesquisa que pretende ingressar;

Casos omissos a este Edital serão analisados pela Comissão de Avaliação e pelo Colegiado do
PPGEDUC.

Cametá, 08 de janeiro de 2018.
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