
 

CHAMADA INTERNA 01/2016 
Credenciamento Docente/PPGEdu 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEdu) da Universidade Federal do Pampa, no uso de suas atribuições 
regimentais, faz saber que estão abertas as inscrições para o credenciamento 
de até 2 (dois) novos docentes do quadro de professores exclusivos da 
UNIPAMPA para o grupo de professores permanentes, conforme disposto 
nesta chamada interna e em acordo com as normas da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PROPG). 
 
1 – Os professores interessados no credenciamento para docência no PPGEdu 
devem conhecer as normas da PROPG, as especificidades para o trabalho 
docente divulgadas pela CAPES e regimentais do PPGEdu. 
 
2 - Os documentos que serão levados em consideração para a seleção e 
classificação dos novos docentes são: 
 
Primeiro: Formulário de Solicitação de Credenciamento-Docente, disponível 
em http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/credenciamento-docente/  
 
Segundo: Currículo Lattes e impressão para entrega. 
 
Terceiro: Requerimento para o coordenador do PPGEdu, solicitando 
participação no processo seletivo. 
 
Quarto: Plano de trabalho para um componente curricular obrigatório do curso 
(observar ementa e referências em 
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu/6-estrutura-curricular/). 
 
Quinto: Cartas de aceite de artigos a serem publicados. 
 
Sexto: Cartas de aceite de produção em livros. 
 

Parágrafo primeiro: Somente serão aceitas inscrições encaminhadas 
diretamente na secretaria do PPGEdu, em horário específico 
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu/horario-de-atendimento/ 
 
Parágrafo segundo: Somente serão aceitas as inscrições que estiverem com 
a documentação completa. 
 
3 – Os critérios que serão levados em consideração para a seleção e 
classificação dos novos docentes são: 
 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/credenciamento-docente/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu/6-estrutura-curricular/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu/horario-de-atendimento/


Primeiro: Conferência da documentação. 
 
Segundo: Valor total de pontuação em artigos a serem publicados (ou já 
publicados no ano de 2016), de acordo com o qualis Capes, em revistas com 
qualis entre A1 e B2/Área Educação; 
 
Terceiro: Entrevista com a comissão coordenadora, em data a ser definida. 
 
4 – Critérios de desempate: 
 
Primeiro: Número de produtos a serem publicados em revistas com qualis 
entre B3 e B5 (ou já publicados no ano de 2016)/Área Educação. 
 
Segundo: Número de produtos a serem publicados em livros (ou já publicados 
no ano de 2016). 
 
Terceiro: Professores vinculados ao campus Jaguarão; 
 
Quarto: Esgotados os critérios anteriores, para desempate, será observado o 
valor total de pontuação em artigos no quadriênio 2013-2016. 
 
5 – Cronograma: 
A) Lançamento da chamada interna - 19/04/2015 
B) Período para inscrições: 19/04/2015 a 13/05/2016 
C) Período para divulgação das entrevistas: diretamente aos inscritos. 
D) Divulgação final da seleção: até 27/05/2016 
 
6 - Informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail 
ppgedu.unipampa@gmail.com. 

 
7 – A comissão coordenadora selecionará entre um e dois professores, não 
sendo obrigada a preencher as duas vagas. 
 
8 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão coordenadora. 
 

 
Comissão Coordenadora do PPGEdu 

 
Bento Selau 

Coordenador do PPGEdu 
 

Jaguarão, 19 de abril de 2016. 
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