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EDITAL CMG/ESR Nº 02/2017, de 22/07/2017
Seleção de bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em
Geografia – Campos 2017
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APRESENTAÇÃO

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPG) do Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense
(Campos dos Goytacazes-RJ), no uso de suas atribuições, torna pública que as inscrições para
seleção de bolsistas no Programa Nacional de Pós-Doutorado (Portaria 86, de 03/07/2013, da
CAPES) estão abertas entre os dias 24/07/2017 a 18/08/2017.
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DURAÇÃO DA BOLSA

A duração da bolsa de pós-doutorado será de doze meses, podendo ser renovada uma vez
a critério do projeto PNPD/CAPES e do Colegiado do PPG, exceto nos casos de docentes ou
pesquisadores no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou
instituições públicas de pesquisa, cuja duração máxima é de doze meses.
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INSCRIÇÕES
Para efetuar as inscrições, os(as) candidatos(as) deverão:
a) Ter defendido tese, preferencialmente, na área de Geografia;
b) Enviar ficha de inscrição (Cadastro participante externo, disponível em
ppg.uff.br e no ANEXO 2);
c) Enviar Resumo, título e palavras-chave da tese de doutorado;
d) Enviar cópia do diploma de Doutorado;
e) Enviar cópia do Currículo Lattes, em relação aos últimos cinco anos, que será
avaliado conforme Tabela de Pontuação (ANEXO1);
f) Enviar cópia dos documentos comprobatórios do Currículo Lattes referentes aos
últimos cinco anos (2013-2017);
g) Enviar Projeto de Pesquisa (máximo de 15 páginas, contendo: capa; título; resumo
em português; introdução; justificativa; objetivos; método; metas; resultados
esperados, cronograma de execução e bibliografia), indicando o supervisor e
tema, segundo a Tabela1;

Inscrições que não atenderem a qualquer um dos itens indicados serão indeferidas. A lista
de candidatos inscritos será divulgada até 23 de agosto de 2017 na página do PPG
(http://www.ppg.uff.br/). O resultado final será divulgado até de 30 de agosto de 2017, no mesmo
site.
Os documentos de inscrição deverão:
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Ser entregues em envelope lacrado na secretaria deste programa, ou;
Enviados via Correios (com AR- Aviso de Recebimento), com data de postagem até 18
de agosto de 2017, para o endereço:
UFF CAMPOS
Secretaria Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Geografia – Seleção PNPD
Rua José do patrocínio, 71 –Bloco G – Sala 104 –Centro
Campos dos Goytacazes – RJ
CEP 28.010-385
Poderão inscrever-se candidatos com tema de pesquisa nas seguintes áreas:
Tabela 1
Relação de supervisores e temas de pesquisa
Supervisor
Antônio Bernardes

Eduardo Bulhões

Glauco Bruce Rodrigues
Marcelo Werner da Silva
Silvana Cristina da Silva

Tatiana Tamontani Ramos

Tema
Geografia Cultural e Humanista
Epistemologia e Ontologia em Geografia
Ensino em Geografia
Geografia Marinha
Geologia e Geomorfologia Costeira
Processos Litorâneos
Impactos Ambientais em Zonas Costeiras
Conflitos e Ativismos Sociais
Geografia Histórica
História do Pensamento Geográfico
Planejamento urbano e regional
Geografia urbana histórica
Geografia Urbana: espaço urbano, economia urbana e segregação
Geografia Política: território e poder
Ativismos sociais urbanos
Questão habitacional e segregação urbana
Reestruturação produtiva e precarização do trabalho
Geopolítica mundial e política de escalas

Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes atos:
a) Do indeferimento de inscrição: no prazo de um dia útil a contar da data de sua
divulgação, com pedido formalizado enviado via e-mail para
coord_ppg@vm.uff.br dirigido a coordenação deste Programa de Pós-Graduação.
b) Da classificação final e sobre eventuais erros na ordem de classificação: no prazo
de até dois dias úteis a contar da data de sua divulgação, com pedido formalizado
enviado via e-mail para coord_ppg@vm.uff.br dirigido a coordenação deste
Programa de Pós-Graduação.
4
4.1

Perfil do candidato ao Pós-doutorado
Do candidato a bolsa de Pós-doutarado exige-se:
a) Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma
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obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação;
b) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se
estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de
trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico
referentes aos últimos cinco anos;
c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
d) não ser docente credenciado neste programa de pós-graduação;
e) o candidato poderá se inscrever em uma das seguintes modalidades:

4.2

i.

Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário,
sem vínculo empregatício.

ii.

Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício. O candidato
estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial
no exterior no momento da submissão da candidatura na modalidade, sem
prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do
Programa de Pós-Graduação.

iii.

Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições
de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. Os candidatos
aprovados nesta modalidade deverão apresentar comprovação de
afastamento da instituição de origem, por período compatível como prazo
de vigência da bolsa; e não poderão realizar o estágio pós-doutoral na
mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

Do bolsista exige-se:
a) Elaborar Relatório Parcial de Atividades, submeter à aprovação do programa e
expor junto à comunidade acadêmica sob diversas formas (eventos, seminários de
pesquisas, palestras, mini-cursos ou disciplina optativa do programa de pósgraduação);
b) Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa
de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias antes do
encerramento do período de vigência da respectiva bolsa;
c) Dedicar-se integralmente às atividades do projeto;
d) Ministrar disciplina optativa no Programa de Pós-Graduação;
e) Ministrar mini-cursos ou palestras para a graduação e pós-graduação e/ou
contribuir com a organização de pelo menos um evento científico do Programa,
no período de vigência da bolsa;
f) Dedicar-se à publicação de artigos científicos em periódicos indexados, sendo
exigido a submissão de, no mínimo, um artigo em periódico Qualis entre A1 e B2,
sendo obrigatória a menção ao Programa de Pós-Graduação;
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g) Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força
maior, circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente
comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à
análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho
fundamentado.
5

Pontuação e Classificação:
a) A pontuação será contabilizada conforme a tabela do ANEXO 1.
b) A pontuação apresenta caráter apenas classificatório.
c) Os critérios de desempate são listados na sequencia:
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i.

Candidatos com doutorado na área da geografia;

ii.

A maior pontuação do Grupo 1 do ANEXO 1.

CALENDÁRIO
DATA
24/07/2017
18/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
25/08/2017
28/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
01/09/2017
06/09/2017

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Abertura das inscrições
Encerramento das inscrições
Divulgação na página eletrônica www.ppg.uff.br da lista de candidatos com
inscrição homologada
Abertura para recursos relativos ao indeferimento da inscrição
Encerramento de solicitação de recurso de indeferimento da inscrição
Publicação da lista definitiva de candidatos com inscrição homologada no site
www.ppg.uff.br (em caso deferimento de recursos e alteração na listagem)
Divulgação dos resultados e da classificação final
Abertura para recurso da classificação final
Encerramento de solicitação de recurso da classificação final
Divulgação final do resultado da seleção (em caso deferimento de recursos e
alteração na listagem)

Casos e omissões serão decididos pelo Colegiado deste Programa de Pós-Graduação
Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2017
GUSTAVO HENRIQUE NAVES GIVISIEZ
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia de Campos dos Goytacazes
###########################
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ANEXO 1
TABELA PARA PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO LATTES (2013-2017)
Os comprovantes devem estar organizados conforme a numeração da Tabela
Grupo I - Produção científica, artística, técnica, cultural (Máximo de 10 pontos)
Publicação de artigos científicos em periódicos classificados no Sistema Qualis na Área de Geografia:
1.Qualis A1 e A2 (pontos por artigo publicado)
2. Qualis B1 e B2(pontos por artigo publicado)
3. Qualis: B3, B4 e B5 (pontos por artigo publicado)
4. Qualis: C (pontos por artigo publicado)
5. Publicação de livro (autor) com ISBN (pontos por livro) e corpo editorial
6. Publicação de capítulo de livro com ISBN (pontos por capítulo)
7. Trabalho completo em anais de evento científico nacional ou internacional (pontos por trabalho)
8. Trabalho completo em anais de evento científico local e regional
9. Edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções (ponto por evento) com ISBN e e corpo editorial
10. Material Didático (ponto por material publicado)
11. Participação em conselho editorial de periódico qualificado (ponto por conselho)
12. Membro titular em bancas de defesa de tese de Doutorado (pontos por banca)
13. Membro titular em bancas de defesa de dissertação de Mestrado (pontos por banca)
14. Membro titular em banca de Trabalho de Conclusão de Curso
15. Apresentação de trabalho em evento científico (Nacional ou Internacional)
16. Apresentação de trabalho em evento científico (regional ou local)
17. Conferencista ou palestrante em evento
18. Organização de eventos científicos
19. Editoria de periódico científico (Qualis A1, A2, B1 e B2)
Grupo II - Atividade didática (Máximo de 10 pontos)
20. Magistério no Ensino Fundamental e/ou Médio (pontos por semestre letivo)
21. Magistério no Ensino Superior–Graduação (pontos por semestre letivo)
22. Magistério no Ensino Superior–Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu (pontos por semestre letivo)
23. Magistério em Cursos de extensão (ponto por disciplina)
24. Orientações de doutorado (pontos por orientação de doutorado concluída)
25. Orientações de mestrado (pontos por orientação de mestrado concluída)
26. Orientações de Iniciação Científica (pontos por orientação concluída)
27. Orientações de monografias, TCC e especializações (pontos por orientação concluída)
Grupo III - Atividades técnico-profissionais (Máximo de 10 pontos)
28. Coordenação de Projetos de Pesquisa com financiamento (pontos por projeto)
29. Participação em Projetos de Pesquisa com financiamento (pontos por projeto)
30. Atividades Administrativas de Chefia (Coordenação de curso, chefia de departamento, Reitoria, outras) (pontos por
semestre no exercício da atividade)
31. Pareceres (periódicos, projetos, relatórios, outros), Laudos Técnicos e Perícias (pontos por item)
32. Consultoria ad hoc de agência de fomento (por parecer)
33. Prêmios acadêmicos

0,30
0,20
0,15
0,05
0,30
0,20
0,15
0,02
0,25
0,05
0,05
0,05
0,03
0,01
0,02
0,01
0,05
0,10
0,10
0,05
0,10
0,20
0,05
0,30
0,20
0,10
0,10
0,30
0,10
0,05
0,10
0,10
0,05
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ANEXO 2
Ficha de cadastro de participante externo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Cadastro indispensável para pesquisadores e membros de banca externos ao

Formulário ESR/PPG 08

Cadastro participante externo programa ainda não cadastrados por este programa na Plataforma Sucupira

A Dados Pessoais
Brasileiro, naturalizado ou estrangeiro residente no país
A01 - Nome

A02 - e-mail
A05 - CPF

A09 - Nacionalidade

Estrangeiro não residente no país
A01 - Nome

A02 - e-mail
A03 - Sexo

Masculino A04 - Data de nascimento

/

Feminino

/
A08 - Órgão expedição / País

A06 - Passaporte

A07 - Data de expedição

/

/

A09 - Nacionalidade

B Participação
B01 - Tipo de participação

Co-autor

Outro (pesquisador, por exemplo)

/

Candidato Pós-Doc

C Formação
Médio ou menos

Mestrado

Graduação

Doutorado

/

B03 - Data de fim da participação

Coorientador

C01 - Nível

B02 - Data Início Participação

/

Examinador Externo

C02- Ára de conhecimento (Tabela CNPq / Lattes)

C03 - Instituição de titulação máxima Até doutorado ou equivalente

/

