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INSCRIÇÔES PRORROGADAS

A Coordenação do Programa de Pós
Pós-graduação
graduação em Educação em Ciências e Matemática
(PPGEduCIMAT) comunica aos interessados que se encontram abertas as inscrições
para opreenchimento imediato de 04vagas
vagas para o quadro docente do PPGEduCIMAT e
para cadastro de reservas do Programa.
I.

Áreas e quantidade de vagas

As vagas serão assim distribuídas:
Área

Quantidade de vagas

Educação Matemática

1

Educação em Biologia

1

Educação em Física

1

Filosofia nas Ciências da Natureza e
Matemática

1

II.

Perfil dos candidatos:

• Ser professor efetivo de Instituição de Ensino Superior sediada no Estado do Rio de
Janeiro.
• Estar de acordo com o Regimento da Pós
Pós-Graduação da UFRRJ.
• Possuir titulação e produção qualificada na área a qual concorrerá no período de
2018-2020.
• Possuir experiência comprovada de orientação e pesquisa.
III.

Documentação necessária



Carta de intenção ressaltando a importância de vinculação do pesquisador ao

PPGEduCIMAT,

inclusive,

indicando

possíveis

disciplinas

(das

oferecidas

peloPrograma) que pode ministrar e grupos de pesquisa do Programa que pode se
inserirou a proposição de um novo. Caso o docente prefira propor uma disciplina
estadeverá vir com título, ementa e bibliografia básica (com até 7 obras) e de acordo
como formulário para disciplinas de pós-graduação (anexo).


Cópia do diploma de Doutorado.



Cópia do Curriculum Lattes (versão completa) atualizado.

IV. Critérios de avaliação
1. Produção científica qualificada na área de ensino da Capes.
1.1. Publicação de livro com ISBN (autoria)
1.2. Capítulos de livros publicados com ISBN
1.3. Publicação de artigo científico completo em periódicos
1.4. Publicação de artigo científico completo em anais de eventos
1.5. Publicação de resumos em anais de eventos
1.6. Participação em congressos com apresentação de trabalho
2. Projeto De Pesquisa
2.1. Relação do projeto com a área de Educação em Ciências e Matemática
2.2. Aderência do Projeto aos objetivos do PPGEDUCIMAT
3: Atividades de Orientação
3.1. Orientação de monografias ou trabalhos de conclusão de curso
3.2. Orientação de dissertações
3.3. Orientação de teses
4: Desenvolvimento de projetos de pesquisa
4.1. Coordenação de projetos
4.2. Participação em projetos2. Projeto de pesquisa
3. Aderência do projeto de pesquisa aos objetivos do PPGEduCIMAT.
4. Experiência com orientação e desenvolvimento de projetos de pesquisa.

V. Calendário
Inscrição (prorrogada): 30 de outubro a 13 de novembro de 2020
Avaliação pela banca: 16 a 23 de novembro de 2020

Divulgação dos resultados: 30 de novembro de 2020
VI. Inscrições
As inscrições serão feitas eletronicamente para: ppgeducimat.ufrrj@gmail.com. A
mensagem eletrônica deve ter como assunto: DOCENTE PPGEDUCIMAT
Os documentos devem ser anexados à mensagem separadamente com os títulos:
PROJETO, CARTA, CURRÍCULO, DIPLOMA.
VII. Comissão de seleção
Profa Lana Fonseca, Presidente
Prof. Marcelo Bairral
Prof. Benjamin Carvalho Pinto
Prof. Luíza Alves de Oliveira
VIII. Disposições Gerais
• O candidato é responsável por todas as informações fornecidas. A documentação deve
ser enviada para o e-mail da secretaria do PPGEduCIMAT dentro do prazo previstono
edital. O candidato receberá um recibo eletrônico de recebimento dadocumentação.
• Ao receber a documentação os itens previstos para o processo de seleção
serãochecados. No caso de faltar algum item da documentação solicitada, o candidato
terásua inscrição cancelada; o mesmo será notificado via e-mail.
• Lattes desatualizado implicará no cancelamento da inscrição do candidato.


A Comissão enviará os documentos dos candidatos aprovados para a
Coordenação do Programa, que procederá os trâmites administrativos
necessários para inclusão dos professores aprovados no quadro de docentes.

• Destaca-se que o prazo para recursos (a serem encaminhados para o e-mail
doprograma) será de 3 (três) dias úteis após a divulgação dos resultados.
• Casos omissos serão decididos pela Comissão.
Seropédica, 30 de outubro de 2020
BRUNO MATOS VIEIRA
COORDENADOR PPGEDUCIMAT

