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EDITAL Nº 10/2022 – PPGCISH/UERN 

 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PARA DOCENTES DO QUADRO 

PERMANENTE 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torna público, 

pelo presente Edital, o processo de credenciamento para docentes do quadro permanente 

do programa, aprovado pela Assembleia Geral do programa em reunião ordinária 

realizada no dia 18 de abril de 2022. 

1. DAS VAGAS 

O PPGCISH oferece um total de 05 (cinco) vagas, destinadas a compor o quadro 

permanente de docentes do programa. 

O/A docente permanente deverá realizar as seguintes atividades vinculadas ao Programa: 

• Propor, executar e participar de projetos de pesquisas vinculados às linhas de 

pesquisa do programa; 

• Ministrar disciplinas da matriz do programa; 

• Contribuir com a produção intelectual do programa; 

• Orientar alunos/as regulares aprovados nos editais de seleção do programa; 

• Participar da assembleia ou do colegiado do programa, quando convocado; 

• Colaborar com a administração. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições ao presente edital ocorrerão entre os dias 13 e 19 de junho de 2022, 

exclusivamente através do envio, ao e-mail do programa (ppgcish@uern.br), dos 

seguintes documentos: 

a) Requerimento de credenciamento (Anexo 1); 

b) Diploma de doutoramento na área de ciências sociais e humanas ou afins; 

c) Declaração de disponibilidade de 8 horas semanais para atuar no programa (Anexo 2); 

d) Formulário de Pontuação das produções com comprovantes curriculares (Anexo 3); 

e) Plano de Trabalho (Anexo 4); 

f) Plano de Ensino (Anexo 5). 
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2.2 Os documentos deverão ser enviados em formato .pdf, em um único arquivo, cujo 

título deverá ser o nome completo do candidato. 

 

2.3 O candidato que não apresentar os documentos requeridos terá sua inscrição 

indeferida. 

 

 

3. DAS EXIGÊNCIAS PARA O CREDENCIAMENTO 

3.1 O/A candidato/a deverá atender, além dos critérios descritos no item 1 do referido 

edital, aos seguintes requisitos:  

a) Ser professor/a efetivo/a de universidades públicas, com regime de 40h ou dedicação 

exclusiva (DE); 

b) Ter título de doutor/a nas áreas de ciências sociais, humanas e afins, provenientes de 

campos disciplinares tais como: Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Filosofia, 

História, Geografia, Comunicação Social, Direito, Educação, Letras, Literatura e 

Psicologia com pelo menos 2 anos de doutorado defendido; 

c) Apresentar currículo Lattes atualizado; 

d) Ter desenvolvido projeto de pesquisa PIBIC na graduação e/ou de fluxo contínuo nos 

últimos três anos;  

e) Ter coordenado ou participado como membro de projeto de extensão nos últimos três 

anos;  

f) Possuir histórico de regularidade de orientação de monografias na graduação;  

g) Ter participado como membro avaliador de bancas de mestrado ou doutorado;  

h) Apresentar produção acadêmica relacionada à linha de pesquisa a qual está se 

candidatando com artigos publicados no Qualis B2 a A1 conforme indexação Capes 

vigente e/ou capítulos de livros e livros, considerando a produção dos últimos três anos.  

i) Ter publicado capitulo de livro em editoras universitárias ou comerciais desde que 

possua conselho editorial. 

j) Apresentar Plano de Trabalho detalhado para o quadriênio 2022/2025, contendo:  

I. indicação e justificativa da linha de pesquisa na qual irá atuar, informando as áreas 

temáticas nas quais pretende pesquisar e orientar, observando a articulação entre as 

temáticas e a linha de pesquisa;  

II. projeto de pesquisa a ser desenvolvido no quadriênio 2022/2025, caso haja;  

III. proposta de atividades a serem desenvolvidas durante o quadriênio 2022/2025 

indicando dedicação semanal em horas;  

IV apresentar projeto(s) de pesquisa(s) em andamento; 

V. indicar as parcerias (ou possíveis parcerias) que poderão ser desenvolvidas com outros 

pesquisadores do programa e/ou outras instituições, incluindo publicação científica 

pretendida para um período de 48 meses, após o ingresso como docente do PPGCISH. 

l) Apresentar Plano de Ensino para os componentes curriculares, pelo menos 1 

componente por ano, incluindo disciplinas obrigatórias e optativas que pretende ministrar 

dentre as listadas no site: https://propeg.uern.br/ppgcish/default.asp?item=propeg-

disciplinas-ementas. 

 

4. DA AVALIAÇÃO 



4.1 A avaliação será realizada considerando a produção acadêmica, o Plano de Trabalho 

e o Plano de Ensino. Serão considerados os somatórios da Pontuação das Produções, do 

Plano de Trabalho e do Plano de Ensino. 

4.2 A avaliação das Produções será realizada de acordo com o Anexo 3, sendo atribuída 

nota de 0 (zero) a 10 (dez) proporcionalmente às pontuações obtidas pelos candidatos. 

4.3 Nas avaliações do Plano de Trabalho e do Plano de Ensino, também serão atribuídas 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) cada um de acordo com os seguintes critérios:  

a) Interdisciplinaridade da proposta (até 2 pontos);  

b) Consistência e viabilidade teórico-metodológica (até 2 pontos);  

c) Viabilidade de execução, considerando as potencialidades do PPGCISH/UERN (até 2 

pontos);  

d) Aproximação com a área objeto da linha de pesquisa escolhida (até 2 pontos);  

e) Atualidade relativa à área em que se insere (até 2 pontos). 

 

4.4 A Nota Final (NF) de cada candidato/a aprovado/a e classificado/a no decorrer do 

processo de credenciamento será calculada a partir da ponderação das notas obtidas em 

cada uma das avaliações, segundo a seguinte fórmula: NF = (5 x Pontuação das 

Produções) + (3 x Plano de Trabalho) + (2 x Plano de Ensino) / 10.  

4.5 Em caso de empate entre os/as candidatos/as será dada preferência ao/a candidato/a 

com maior pontuação das Produções, seguido da nota do Plano de Trabalho e, caso 

permaneça o empate será considerada a maior pontuação do Plano de Ensino, finalmente, 

caso persista o empate, será considerado critério de desempate a maior idade do/da 

candidato/a. 

 

5. CRONOGRAMA 

Inscrições De 13 a 19 de junho de 2022 

Homologação das Inscrições De 20 a 23 de junho de 2022 

Recurso ao Resultado da Homologação 

das Inscrições 

De 24 a 27 de junho de 2022 

 Resultado ao recurso da Homologação 

das Inscrições 

De 28 a 30 de junho de 2022 

Análise das propostas De 01 a 08 de julho de 2022 

Resultado da análise Até 11 de julho de 2022 

Recursos ao resultado da análise das 

propostas 

12 a 15 de julho de 2022 

Resultado aos recursos ao resultado da 

análise das propostas 

Até 19 de julho de 2022 



Resultado final Até 20 julho de 2022 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1. A lista com a homologação das inscrições será divulgada no site do PPGCISH 

(http://propeg.uern.br/ppgcish). 

 

6.2 O resultado final será divulgado até o dia 30 de junho de 2022 no site do PPGCISH 

(http://propeg.uern.br/ppgcish), no site oficial da UERN (http://portal.uern.br/) e  no 

Jornal Oficial da FUERN (JOUERN). 

6.3 Os recursos referentes à homologação e classificação deverão ser encaminhados à 

Comissão de Seleção, até 72 horas após a divulgação do resultado. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital e no regimento do PPGCISH.  

7. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo colegiado do PPGCISH. 

   

 

 

 

 

 

 

 Mossoró (RN), 25 de abril de 2022 

 

 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Karlla Christine Araújo Souza 

Coordenadora do PPGCISH 

Portaria nº 250/2021-GP/FUERN 
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ANEXO 1 – EDITAL Nº10/2022 – PPGCISH/UERN  

(formato editável)     

 PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

Ilma. Coordenadora do PPGCISH/UERN,  

 

Venho, por meio deste, solicitar credenciamento como docente permanente do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, na Linha de Pesquisa 

____________________________________________________________ da Área 

de Concentração Sujeitos, Saberes e Práticas Cotidianas no âmbito do edital 10/2022 

e do Regimento Interno do Programa, dos quais dou ciência e acordo. 

  Em anexo envio os seguintes documentos: 1. Cópia do título de doutor; 2. 

Declaração de disponibilidade de 8 horas semanais para atuar no programa; 3. 

Formulário contendo a Pontuação das produções com comprovantes curriculares; 4. 

Plano de trabalho e 5. Plano de Ensino.  

Desde já agradeço sua atenção, subscrevendo-me.  

 

                                            Local, ____de____________ de 2022 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome completo 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura 

http://www.uern.br/controledepaginas/arquivos/0000anexos.edital.10.2022.zip


ANEXO 2 - EDITAL Nº10/2022 – PPGCISH/UERN 

(formato editável)     

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 8 HORAS SEMANAIS PARA 

ATUAR NO PROGRAMA 

 

 

 

Eu, ___________________________________, CPF _____________, declaro 

disponibilidade de 08 horas semanais para atuação como docente permanente no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

Local, ____de____________ de 2022 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 3 - EDITAL Nº10/2022 – PPGCISH/UERN   

(formato editável)             

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DAS PRODUÇÕES COM COMPROVANTES CURRICULARES 

PESO 5 

Proponente:  

Área de avaliação da produção 

científica (CAPES): 
Interdisciplinar 

ITEM 
Pontuação 
padrão 

Pontuação 

individual   

(informada 
pelo 

pesquisador) 

Pontuação 
individual  

(após 

verificação  
pela 

comissão de  

avaliação) 

GRUPO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO 

Docente Permanente de Programa de Pós-Graduação da UERN 120    

Docente Colaborador de Programa de Pós-Graduação 30    

Pós-doutorado (por semestre do estágio) 40   

GRUPO II- PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Artigo completo em periódico 
(Qualis) 

A1 200    

A2 150    

B1 100    

B2 80    

B3 60    

B4 40    

B5 20    

Anais em eventos 

Resumo 
expandido  

Local/Regional (teto=2) 2    

Nacional (teto=3)* 4    

Internacional (teto=3)* 6    

Trabalho 

completo 

Local/Regional (teto=3) 5    

Nacional (teto=4)* 15    

Internacional (teto=4)* 20    

Livro publicado/organizado com ISBN e com conselho editorial 40   

Capítulo de livro com ISBN e com conselho editorial 20   

GRUPO III – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

http://www.uern.br/controledepaginas/arquivos/0000anexos.edital.10.2022.zip


Orientação concluída 

Tese de Doutorado 60    

Dissertação de Mestrado 30    

Iniciação Científica/Tecnológica 15    

Iniciação Científica (Ensino Médio) 7    

Curso de Especialização (teto=3) 4    

TCC de Graduação (teto=3) 2    

Projeto institucionalizado no DP 4    

Orientação em andamento 

Tese de Doutorado 30    

Dissertação de Mestrado 15    

Iniciação Científica/Tecnológica 7    

Iniciação Científica (Ensino Médio) 3    

Curso de Especialização (teto=3) 2    

TCC de Graduação (teto=3) 1    

Projeto institucionalizado no DP 1    

Co-Orientação concluída 

Tese de Doutorado 30    

Dissertação de Mestrado 15    

Co-Orientação em andamento 

Tese de Doutorado 15    

Dissertação de Mestrado 8    

Participação em bancas 

Doutorado 8    

Mestrado 4    

GRUPO IV – DEMAIS ATIVIDADES 

Coordenação de projeto de pesquisa com financiamento externo 

(em andamento) 

100  

 

Participação em projeto de pesquisa com financiamento externo 

(em andamento) 
50  

 

Patentes registradas 100   



  

Registro de software desenvolvido 50   

Prêmios relacionados a 
atividades de Ciência e 

Tecnologia 

Nacional (teto=3) 5   

Internacional (teto= 3) 10   

Total   

* Eventos científicos promovidos pelas Associações/Sociedades Científicas das Áreas. 



ANEXO 4 – EDITAL Nº10/2022 – PPGCISH/UERN   

(formato editável)           

PLANO DE TRABALHO DO/A CANDIDATO/A 

PESO 3 

1. Identificação do docente 

Nome:  

Matrícula: E-mail: 

Classe: Nível: 

Departamento:  

Fone para contato:  

Link do CV Plataforma Lattes 

do CNPq 

 

Linha de pesquisa preferencial:  

 

 

 
 

2. Produção intelectual 

2.1. Metas de publicação de livros e capítulos de livros: 

2.2 Metas de publicação de artigos: 

2.3. Metas de apresentação de trabalhos ou resumos em eventos científicos ou artístico-culturais: 

3. Atividades de extensão 

http://www.uern.br/controledepaginas/arquivos/0000anexos.edital.10.2022.zip


3.1. Metas de desempenho referentes ao desenvolvimento de projetos de extensão: 

3.2. Metas de desempenho em extensão referentes a cursos: 

3.3. Metas de desempenho em extensão no que se refere a eventos: 

 

4. Atividades de pesquisa 

4.1. Metas de coordenação e/ou colaboração em grupo de pesquisa: 

4.2. Metas de produção intelectual referentes ao desenvolvimento de projetos de pesquisa: 

 

5. Outras atividades 

5.1. Metas de contribuição administrativa, participação em comissões temporárias ou outras que não pertençam 

aos itens anteriores: 

Outras Observações Relevantes 

Data: 

Assinatura:   

 

 

 
 
 

 



ANEXO 5 – EDITAL Nº10/2022 – PPGCISH/UERN  

(formato editável)            

PLANO DE TRABALHO DO/A CANDIDATO/A 

PESO 2 

 
 

 
 

 

 

 

1. Planejamento de Atividades de Ensino 

1.2. Metas no ensino de graduação (explicitando as contribuições esperadas no aperfeiçoamento do 

ensino neste nível e as articulações com a pós-graduação): 

1.3 Metas no ensino de Pós-graduação (explicitando as implicações nos programas de pós nos quais o 

docente estiver inserido e as articulações com outras atividades): 

1.4. Metas de orientação de alunos: 

1.5. Outras Observações Relevantes: 

 

 

 

Data: 

Assinatura: 
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