CHAMADA INTERNA PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO EM CIÊNCIAS
AMBIENTAIS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG
A Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Docentes – CAPED, do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UEMG Frutal abre, por meio dessa
chamada pública, o processo de seleção para credenciamento de novos docentes
para o Mestrado em Ciências Ambientais.
1. VAGAS
Serão disponibilizadas até 2 (duas) vagas, sendo uma para a linha de
pesquisa 1 e outra para a linha de pesquisa 2, seguindo áreas temáticas
apresentadas no quadro abaixo:
Ementa da Linha 1 - Diagnóstico e Ecologia Ambiental
Os projetos desenvolvidos nesta linha de pesquisa visam o monitoramento ambiental para o
levantamento dos aspectos ecológicos, geográficos e hídricos, promovendo a compreensão e
ampliação dos conhecimentos sobre a biodiversidade, os ecossistemas e a ação das atividades
antrópicas sobre os recursos naturais; contribuindo para tomada de decisões sobre o uso racional,
manejo e conservação dos recursos naturais.
Áreas de Temáticas Desejadas: Monitoramento de solos e/ou água e/ou ar; Levantamento
florístico; Monitoramento de animais silvestres; Geoprocessamento; Climatologia

Ementa da Linha 2 – Tecnologia, Ambiente e Sociedade
Os estudos desenvolvidos nessa linha contribuirão para o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras que minimizem os impactos gerados pela ação antrópica no meio ambiente, a partir do
desenvolvimento de métodos e materiais para o controle ambiental e produção sustentável.
Também será trabalhado a reutilização de resíduos agroindustriais, químicos e minerais, ênfase na
bioenergia, produção de alimentos e educação ambiental; objetivando o bem estar e a qualidade de
vida da sociedade.
Áreas Temáticas Desejadas: Educação Ambiental; Direito Ambiental; Tecnologia da Produção de
Biogás; Aproveitamento de Resíduos Sólidos e/ou Líquidos; Biocatálise; Energias Alternativas;
Biorremediação
Observação: Ao PPCIAMB reserva-se a prerrogativa de não, necessariamente, preencher as 02
(duas) vagas, nesta Chamada, podendo vir a realizar uma nova Chamada.

2. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas entre os dias 02 a 13 de setembro de 2019
até

às

23h59min,

através

do

formulário

online

disponível

no

link:

https://forms.gle/5J3Pn74N91j3nNBe6
3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
3.1. Pertencer ao quadro de docentes efetivos da UEMG (todas unidades), com
regime de 40 horas;
3.2. Ter título de doutor em Ciências Ambientais ou em área afim;
3.3. Ter publicações qualificadas pelo sistema Qualis/Capes na área de Ciências
Ambientais, entre os anos de 2016 e 2019, podendo apresentar comprovação de
aceite de publicação;
3.4. Ter concluído orientação de iniciação científica ou pós-graduação;
3.5. Demonstrar: capacidade para firmar parcerias com instituições nacionais e
internacionais; estratégias de visibilidade/internacionalização do programa;
captação de fomento e estratégias para captação de fomento no próximo biênio
(2020-2021);
3.6. Propor nova disciplina para o programa de acordo com a linha de pesquisa que
pretende atuar;
3.7. Ter disponibilidade de carga horária para dedicação ao PPCIAMB-UEMG;
4. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
4.1. Declaração de anuência da Unidade Acadêmica (Chefia de Departamento ou
Diretoria) à qual esteja vinculado (a) na UEMG, informando a disponibilização da
carga horária para o Mestrado;
4.2. Currículo Lattes atualizado (Agosto/2019);
4.3. Enviar as 5 produções mais relevantes realizadas entre 2016-2019;
4.4. Comprovação de orientação de iniciação científica ou de pós-graduação
concluídas entre os anos 2016-2019;

4.5. Plano de Trabalho para o prazo de 2 (dois) anos com indicação de: a)
justificativa da candidatura para uma das linhas do PPGCIAMB; b) atividades a
serem desenvolvidas; c) áreas temáticas nas quais pretende orientar, observando a
articulação entre as temáticas da Linha e seus projetos de pesquisa; d) criação de
disciplina para o PPGCIAMB com ementa e bibliografia; e) estratégia para firmar
parcerias com instituições nacionais e internacionais; f) estratégias de
visibilidade/internacionalização do programa; g) comprovação de captação de
fomento e/ou estratégias para captação de fomento no próximo biênio (20202021).
5. AVALIAÇÃO
A avaliação compreenderá das 5 produções mais relevantes selecionadas
pelo candidato, orientações concluídas, bem como o plano de trabalho, seguindo os
pesos do quadro abaixo e Anexo 1.
Atividade
Produção técnico-científica
Orientações
Plano de Trabalho
*Anexo 1

Pontuação Máxima*
100
100
100

Peso
60%
15%
25%

Nota = (Produção Técnica x 0,60) + (Orientações x 0,15) + (Plano de Trabalho x
0,25)

O candidato deverá apresentar no mínimo pontuação de 70% e não pode
zerar em nenhum dos quesitos Produção técnico-científica, Orientações e Plano de
Trabalho.
6. INGRESSO E PERMANÊNCIA NO PROGRAMA
O Credenciamento para ingresso na categoria de docente do Quadro
Permanente levará em consideração as necessidades do PPGCIAMB e o resultado
da avaliação. O ingresso no PPGCIAMB se dará a partir do mês de fevereiro de
2020. Ao final do 1º ano, a CAPED fará uma avaliação parcial da atuação do(a)

docente e, ao final do 2º ano, avaliará a sua permanência conforme estabelece as
Resoluções COEPE/UEMG nº92/2010 e COEPE/UEMG nº236/2019.
7. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Local

Inscrições

02 a 13/09/2019

https://forms.gle/5J3Pn74N91j3nNBe6

Avaliação

16 a 19/09/2019

CAPED

Resultado

20/09/2019

www.ppgciamb.uemg.br

Frutal, 29 de agosto de 2019.

Prof. Dr. Gustavo Henrique Gravatim Costa
Coordenador do Mestrado em Ciências Ambientais

ANEXO 1 – CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO

Produção Técnico-Científica
Artigos Científicos Qualis CIAMB A1

40 pnts

Artigos Científicos Qualis CIAMB A2

30 pnts

Artigos Científicos Qualis CIAMB B1

25 pnts

Artigos Científicos Qualis CIAMB B2

15 pnts

Artigos Científicos Qualis CIAMB B3 - C

8 pnts

Livro*

25 pnts

Organização de Livro*

15 pnts

Capítulo de Livro*

10 pnts

Pontuação Máxima

100 pnts
Orientações

Iniciação Científica Sem Bolsa

10 pnts

Iniciação Científica Com Bolsa

35 pnts

Monografia de Pós-graduação

40 pnts

Co-orientação Mestrado e Doutorado

40 pnts

Orientação de Mestrado e Doutorado

100 pnts

Pontuação Máxima

100 pnts
Plano de Trabalho**

Estratégia para firmar parcerias com instituições
nacionais e internacionais
Estratégias de visibilidade/internacionalização do
programa

20 pnts
40 pnts

Comprovação de captação de fomento e/ou
estratégias para captação de fomento no próximo

40 pnts

biênio (2020-2021)
Pontuação Máxima

100 pnts

*Poderá ser apresentado no máximo 2 produções entre Livro, Organização de Livro e Capítulo de
Livro. Todos os livros apresentados devem conter corpo editorial.
**Será aplicado conceito satisfatório, pouco satisfatório ou insatisfatório; sendo que satisfatório
representa pontuação total, pouco satisfatório representa 50% da pontuação e insatisfatório
representa zero pontuação.

