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EDITAL CMG/ESR Nº 03/2020, de 03/11/2020 
Seleção de docentes do Departamento de Geografia de Campos para o Curso de Pós-Graduação em 

Geografia (CMG)  

1. Apresentação 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (CMG) do Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense (Campos dos Goytacazes-RJ), no 
uso de suas atribuições e de acordo com decisão tomada na Reunião de Colegiado de 02 de setembro de 
2020, torna pública a abertura de inscrições para credenciamento de docentes do Departamento de 
Geografia de Campos (GRC) para atuar como credenciados ao programa. 
 

2. Objetivos 

Incorporar ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (CMG) docentes do Departamento de Geografia de 
Campos (GRC), que queiram se somar à luta por uma pós-graduação pública, inclusiva e de qualidade. 
 

3. Elegibilidade e restrições 

3.1. São elegíveis docentes vinculados ao Departamento de Geografia de Campos (GRC) que atendam 
aos requisitos exigidos pelo GRC;  

3.2.  É necessária formação acadêmica adequada representada pelo título de doutor ou equivalente e 
produção intelectual contínua e relevante para sua área de atuação. 

 

4. Documentação exigida 

4.1. O(a) solicitante deverá enviar uma carta de apresentação ao coordenador do PPG/UFF indicando sua 
intenção em participar do programa, seu contato profissional e a linha de pesquisa que pretende 
credenciamento;  

4.2. Nessa mesma carta deverá apresentar uma proposta de disciplina e indicar uma ou mais disciplinas na 
linha de pesquisa na qual demanda credenciamento ou que sejam obrigatórias que possa ministrar; 

4.3. O solicitante deverá também apresentar uma cópia do currículo lattes atualizado, com comprovações de 
currículo nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020); 

4.4. No mesmo deverão constar ao menos quatro publicações qualificadas (Periódico, Livro/Capítulo e 
Trabalho Completo em Anais), nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020); 

4.5. É desejável que o docente que demanda credenciamento tenha também coordenado ou participado de 
projeto de pesquisa financiado com recursos externos à instituição, nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 
e 2020) ou em vigência no momento da solicitação;  

4.6. O credenciamento somente se concretiza com o cumprimento de todos os requisitos anteriores 
mediante parecer favorável da coordenação e aprovação pelo colegiado do curso do PPG/UFF.  

4.7. O credenciamento poderá ser concedido na categoria de docente permanente ou colaborador pelo 
colegiado do PPG/UFF em observância aos critérios de avaliação da Área de Geografia da CAPES. 

4.8. A documentação deverá ser enviada para os dois endereços eletrônicos a seguir: 

4.8.1. secretaria.ppg.uffcampos@gmail.com 


