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*Programa recomendado por meio do Ofício nº 212-30/2014 CTC/CAA II CGAA/DAV/CAPES, de 22 de dezembro de 
2014. 

 
 

EDITAL 005/2016 
 
Chamada para credenciamento de professores colaboradores no Programa de Pós-
Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPPI) da 
Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Petrolina. 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas 
Interdisciplinares (PPGFPPI) no uso de suas atribuições e segundo Resolução 079/2014 CEPE-
UPE, Regimento do PPGFPPI e Normalização Complementar ao Regimento interno, torna 
público o presente Edital e convida docentes efetivos da Universidade de Pernambuco (UPE) 
lotados no Campus Petrolina a apresentarem propostas para o credenciamento de docente 
colaborador no colegiado do PPGFPPI nos termos estabelecidos neste Edital, aprovado pelo 
colegiado pleno, em 08 de agosto de 2016. O presente Edital estabelece a normalização e os 
critérios para o processo de seleção e o calendário para o encaminhamento dos 
documentos. 
 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
 
l. Condições para se candidatar ao credenciamento no PPGFPPI como membro 
colaborador: 
1. Pertencer ao quadro efetivo da UPE em regime de 40 horas (com Dedicação Exclusiva ou 
em processo de solicitação), lotado e em exercício no Campus Petrolina; 
2. Ter titulação de Doutor na área de Educação, Saúde ou afins, com compatibilidade às 
linhas de pesquisa do PPGFPPI; 
3. Ter produção nos últimos três anos, anteriores a julho de 2016 na área de Educação 
(Qualis CAPES 2013-2014), calculada de acordo com BAREMA (Anexo 2). 
II. Da inscrição; vagas e dos prazos 
1. As inscrições dos candidatos e os recursos deverão ser efetuados pessoalmente, no 
período divulgado no cronograma de credenciamento deste Edital, na Secretaria do PPGFPPI 
da UPE, prédio da saúde 3º andar - Campus Universitário - Vila Eduardo. CEP 56.328.900, 
Petrolina, PE. E-mail: petrolina.ppgfp@upe.br, telefone: 87 3866-6501. Horário: 08h às 12h. 
2. Finalizado o período de inscrição, a Comissão de Credenciamento (CC) homologará as 
inscrições em conformidade com este Edital e seguirá o trâmite de solicitação, conforme o 
cronograma de credenciamento. 
3. O candidato que não apresentar a documentação exigida ou apresentá-la incompleta não 
terá a inscrição homologada, sendo automaticamente eliminado do pleito. 
4. São oferecidas 5 (cinco) vagas para credenciamento de docentes colaboradores, nas duas 
linhas de pesquisas do PPGFPPI indicadas, abaixo: 
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Linhas de Pesquisa 

Linha 1. Políticas Educacionais, Formação Docente e Práxis Pedagógica 
Esta linha compreende estudos relacionados a três grandes eixos, quais sejam as políticas 
educacionais, formação de professores e práticas pedagógicas. Estes eixos serão abordados 
em perspectiva interdisciplinar e contemplam os desafios colocados à escola na sociedade 
contemporânea.  As pesquisas desta linha buscam contribuir de maneira positiva para a 
melhoria da qualidade do ensino na Educação Básica, desencadeando outras formas de 
pensar sobre o saber-fazer docente. 

Disciplinas Vagas 

Seminário de Pesquisa em Educação 01 

Didática de ensino Superior 01 

Políticas públicas para educação 01 

Linha 2. Educação, Meio ambiente e Saúde 
Esta linha visa desenvolver estudos interdisciplinares voltados à prática docente. Tem seu 
foco nas reflexões sobre educação, meio ambiente e saúde em espaços formais e não 
formais de ensino. As pesquisas desta linha visam contribuir para um estreitamento do 
diálogo entre diferentes áreas de formação, buscando compreender a realidade do 
semiárido brasileiro através de agendas transversais e interdisciplinares. 

Disciplinas Vagas 

Práticas Pedagógicas em Saúde 01 

Tópicos em educação e saúde e/ou meio 
ambiente 

01 

 
5.  A presente chamada de credenciamento segue o cronograma: 

 

Atividade Data/Período 

Inscrições para credenciamento 12 a 18 de agosto até às 12 horas 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 19 de agosto a partir das 14 horas 
 

Período de recursos 22 e 23 de agosto até às 12 horas 
 

Resultado dos recursos e homologação das inscrições 24 de agosto a partir das 14 horas 
 

Avaliação das candidaturas pela CC 25 e 26 de agosto 

Divulgação dos resultados pelo Colegiado do PPGFPPI 29 de agosto 
 

Período de recursos 30 e 31 de agosto até às 12 horas 

Divulgação do resultado dos recursos e homologação 
do resultado final 

Até 02 de setembro. 
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6. O resultado da avaliação será homologado no colegiado do PPGFPPI e encaminhado ao 
Conselho de Gestão Acadêmica (CGA) e à Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
(PROPEGE) da UPE para apreciação. 
7. É de inteira responsabilidade do candidato a observância às datas e horários divulgados 
nesse Edital e aos resultados disponibilizados no site da UPE, Campus Petrolina e no mural 
da Direção deste Campus. 

 
III. Documentos necessários 
 
1. No ato da inscrição para credenciamento deverão ser entregues os documentos descritos 
a seguir: 
a) Carta de Solicitação/ Termo de Compromisso para credenciamento no PPGFPPI, assinada 
pelo candidato, conforme modelo disponível no Anexo 1 deste Edital, dirigida à coordenação 
do Programa informando: 
- Disponibilidade em aceitar pelo menos um orientando a cada processo seletivo;  
- Disponibilidade de carga horária para integrar o curso e se dedicar às atividades do 
Programa (aulas, orientações, reuniões e demais atividades técnico-científicas);  
- Compromisso de participar de pelo menos 75% das reuniões ordinárias e das reuniões 
pedagógicas mensais do colegiado do PPGFPPI no ano; 
- Compromisso de participação em disciplinas do PPG para as quais tenha competência; 
- Compromisso de manter o currículo Lattes atualizado a cada 6 meses, incluindo a produção 
científica (artigos publicados e aceitos). 
b) Plano de Trabalho (entre 5 e 10 laudas) em consonância com uma das linhas de pesquisa 
do PPGFPPI, contendo o plano da disciplina pretendida (Anexo 3) e uma proposta de 
pesquisa (Anexo 4). 
c) Uma versão impressa do Currículo Lattes completo, atualizado organizado segundo o 
Barema com comprovação (sem a necessidade de autenticação) e encadernado.  
 
IV. Dos critérios de avaliação 
 
1. Pertinência do Plano de Trabalho em relação à linha de pesquisa selecionada, 
preferencialmente, de acordo com as necessidades atuais do Programa. 
2. Pontuação, para classificação, relativa à produção científica de acordo com o Barema 
(Anexo 2). 
Em caso de eventual empate, prevalecerá o(a) candidato que apresentar maior tempo de 
vínculo funcional com UPE. 
Obs.: A Comissão poderá convocar o docente candidato a credenciamento para 
apresentação do seu projeto de pesquisa e prestar esclarecimentos sobre as escolhas da 
linha de pesquisa e das disciplinas às quais ele pretende se vincular ou sobre qualquer outro 
aspecto que julgar relevante na avaliação. Caso necessário, a agenda para as apresentações 
será divulgada pela CC e Secretária do PPGFPPI após o encerramento das inscrições. 
O parecer da CC conterá um resumo da análise da candidatura de ingresso do docente 
concorrente ao quadro do PPGFPPI com base na avaliação acadêmica da sua proposta, 
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observando critérios qualitativos e quantitativos e considerando a adequação e a pertinência 
quanto: 
- Ao plano de trabalho;  
- Maior pontuação no Barema. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS E CONCLUSÃO DO PROCESSO 
 
1. A Comissão deve elaborar relatório sucinto, contendo recomendações a respeito da 
inclusão dos docentes ao quadro de colaboradores. 
2. Ao inscrever-se neste processo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste Edital; na Resolução CEPE no. 079/2014 e no Regimento Geral do PPGFPPI da UPE. 
3. O parecer final da CC será apreciado pelo Colegiado do PPGFPPI, a quem caberá a 
aprovação final das solicitações de credenciamento, classificação das propostas dos 
candidatos por linha de pesquisa e definição do preenchimento das vagas estabelecidas. 
4. Recursos ao resultado do processo de credenciamento poderão ser encaminhados por 
escrito, se fundados em evidência de inobservância às normas que regulamentam este 
Edital, no prazo informado no item II supracitado. 
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ANEXO 1 

 
Carta de Solicitação / Termo de Compromisso 
 
Petrolina,        de        de 2016 
 
De: Prof(a). Dr(a). 
 
Para: Profa. Dra. Virgínia Pereira da Silva de Ávila 
DD. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas 
Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco (PPGFPPI-UPE). 
 
Assunto: 
Credenciamento de Docente Permanente ao PPGFPPI da UPE. 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Solicito minha participação como Docente Permanente no Programa de Pós-Graduação em 
Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco, e 
tenho interesse em concorrer para atuar na seguinte linha de pesquisa do 
Programa___________________________________.  
Declaro concordar e aceitar todas as disposições contidas no Edital 001/2016 e me 
comprometo a: 
- aceitar pelo menos um orientando a cada processo seletivo; 
- dispor parte de minha carga horária para integrar o curso e me dedicar às - atividades do 
Programa (aulas, orientações, reuniões e demais atividades administrativas e técnico 
científicas); 
- participar de atividades docentes em disciplinas oferecidas pelo PPGFPPI ou disciplina a ser 
criada conforme a necessidade; 
- participar de pelo menos 75% das reuniões ordinárias e das reuniões pedagógicas mensais 
do colegiado do PPGFPPI no ano; 
 - participar de Grupo de Pesquisa reconhecido pelo CNPq relacionado com a linha de 
pesquisa indicada; 
- manter meu currículo Lattes atualizado a cada 6 meses, incluindo no preenchimento dos 
dados do Lattes, a produção científica (artigos publicados e aceitos).  
 
Declaro que atendo as condições descritas acima para me candidatar ao credenciamento no 
PPGFPPI. 
 
Atenciosamente, 
Nome completo e Assinatura: 
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ANEXO 2 
BAREMA / FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Exigências Pontuação Pontuação 
Máxima 
Acumulada 

Titulação 
Doutorado em Educação 

25 pontos  

Titulação 
Doutorado em áreas afins 

20 pontos  

Coordenação de projeto de pesquisa com 
financiamento externo 

10 pontos por projeto até 
30 pontos 

 

Coordenação de projeto de pesquisa com 
financiamento interno 

05 pontos por projeto até 
15 pontos 

 

Participação em projeto de pesquisa 02 pontos por projeto até 
06 pontos 

 

Coordenação de projeto de extensão com 
financiamento externo 

10 pontos por projeto até 
30 pontos 

 

Coordenação de projeto de extensão com 
financiamento interno 

05 pontos por projeto até 
15 pontos 

 

Participação em projeto de extensão 02 pontos por projeto até 
06 pontos 

 

Publicação de artigos em revistas Qualis 
A1 e A2 nos últimos três anos 

20 pontos por artigo até 
60 pontos 

 

Publicação de artigos em revistas Qualis 
B1e B2 nos últimos três anos 

15 pontos por artigo até 
45 pontos 

 

Publicação de artigos em revistas Qualis 
B3 nos últimos três anos 

5 pontos por artigo até 
20 pontos 

 

Publicação de artigos em revistas Qualis 
B4 e B5 nos últimos três anos 

2 pontos por artigo até 
10 pontos 

 

Publicação de livro, com ISBN e comissão 
editorial 

10 pontos por livro até 
20 pontos 

 

Publicação de capítulo de livro 05 pontos por capítulo ou 
texto até 15 pontos 

 

Publicação de artigo completo em anais 
de evento nacional 

02 pontos por artigo até 06 
pontos 

 

Publicação de artigo completo em anais 
de evento internacional 

03 pontos por artigo até 
09 pontos 
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Organização de Livros 6 pontos por livro até 15 
pontos 

 

Orientação de TCC de Cursos de 
Graduação 

1 pontos por orientação até 
10 pontos 

 

Orientação de TCC de Cursos de 
especialização 

2 pontos por orientação até 
10 pontos 

 

Participação em Banca de avaliação de 
monografia de graduação 

0,5 por banca até 05 pontos  

Participação em Banca de avaliação de 
especialização 

01 por banca até 05 pontos  

Orientação de Mestrado em 
Programas recomendados pela CAPES 

10 pontos por orientação 
até 
30 pontos 

 

Participação em Banca de avaliação de 
Mestrado ou Doutorado 

5 pontos por banca até 10 
pontos 

 

Orienta ao de PIBIC, PIBID e IC. 05 pontos por orientado até 
20 pontos 

 

Orientação de Monitoria e 
Supervisão de Estágio Docência 

5 pontos por orientado até 
20 pontos 

 

Coorientador, em projetos em 
desenvolvimento no PPGFPPI 

10 pontos por orientação 
até 20 pontos 
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ANEXO 3 

 
MODELO - PLANO DA DISCIPLINA 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

Curso: Mestrado Profissional                                                        Área de concentração: Educação 
Disciplina:   
Carga Horária: 30                                                                        

 Semestre: 2016/2  
Professor(a):                                                                                           Obrigatória: (  )    Eletiva: (   ) 

                     
EMENTA 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E RECURSOS 

 
 

 

AVALIAÇÃO 

S  

 
 

Petrolina ____/____/_______  
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Professor (a)                                                                                       

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Aulas  Dia/Mês Conteúdo Obs. 
    
    

 
   REFERÊNCIAS 
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ANEXO 4 

 
MODELO – PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Proposta de pesquisa  

(Apresentar uma proposta de pesquisa em consonância com as linhas de pesquisa do 

programa) 

 

 Título 

 Introdução (objetivo geral e específicos) 

 Justificativa 

 Metodologia  

 Referências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edital aprovado na Reunião do Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa 

da UPE Campus Petrolina (CGA), em 11 de agosto de 2015. 

 

Petrolina, 12 de agosto de 2015. 

 

 

 
___________________________________________ 

Prof.ª Dra. Virgínia Pereira da Silva de Ávila 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

 Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares 
Matrícula 12241-6 


