
 

 

 

    

 

 

 

 

EDITAL 01/2016  

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM 

GEOGRAFIA (MAG/UVA) 

 

 

 

O Mestrado Acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú (MAG/UVA), torna público que no 

período de 22 de agosto a 23 de setembro de 2016 estará recebendo inscrições para o processo 

seletivo voltado ao credenciamento na categoria PROFESSOR PERMANENTE. 

 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

1.1. Poderão se inscrever para a categoria Professor Permanente: 
 

 Professor doutor em área de interesse do MAG/UVA, sendo do quadro docente ativo ou 

inativo de instituições de ensino superior ou pesquisadores doutores de instituições de 

pesquisas tecnológicas que desenvolvam projetos ou atividades vinculadas às linhas de 

pesquisa do Mestrado; 

 Apresentar produção compatível e de acordo com as exigências do documento de área da 

CAPES em Geografia. 
 

1.2. Os candidatos deverão direcionar suas propostas para uma das linhas de pesquisa do 

MAG/UVA, a saber: 
 

 

Linhas de Pesquisa: 

 

a] Análise ambiental e estudos integrados da natureza 

Abrange os aspectos teórico-metodológicos e técnicos da pesquisa em sistemas naturais, no contexto 

da análise ambiental e estudos integrados em geografia, visando o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos da dinâmica e organização dos geossistemas no semiárido.  
 

Número de vagas professores permanentes: Até 02 (duas) vagas 
 
 

b] Dinâmica territorial: campo e cidade  

A linha de pesquisa é voltada para a análise dos processos de produção do espaço regional, da 

organização do territorial relacionada ao campo e à cidade e suas mudanças no que concerne à 

urbanização e dinâmicas espaciais, à análise e discussão dos circuitos espaciais da produção, tais 

como; a agricultura, a indústria, o turismo e os serviços.   
 

Número de vagas professores permanentes: Até 02 (duas) vagas 
 

 



 

2. INSCRIÇÕES: 

 

2.1. Período: a inscrição será realizada no período de 22 de agosto a 23 de setembro de 2016. 

2.2. Formas de Inscrição: 

i. Pessoalmente ou por procuração, em horário comercial, diretamente na Secretaria do 

Mestrado Acadêmico em Geografia localizado no Centro de Ciências Humanas (CCH), 

Campus do Junco; 

ii. Por e-mail: mestradogeografia@uvanet.br; 

iii. Pelos Correios: com emissão da correspondência até às 18h do dia 23 de setembro de 2016. 
 

2.3. Endereço e Contatos para Informações: 

Av. John Sanford, 1845, Sobral – CE. CEP: 62030-000 

Telefone: (88) 3611-68-87 

E-mail: mestradogeografia@uvanet.br 

 

Observação: a inscrição implica no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste documento. 

2.4. Documentação Necessária: 

Para inscrição no processo de credenciamento, o candidato deverá protocolar todos os documentos a 

seguir:  

i. Carta de intenções, com a manifestação de interesse e justificativa em participar das atividades, 

bem como indicando a linha de pesquisa a que se dispõe participar junto ao programa; 

ii. Carta de ciência e aceitação das normas, atribuições e condições de credenciamento 

estabelecidas por este Edital; 

iii. Indicação de disciplina(s), dentre aquelas da estrutura curricular proposta pelo Programa; 

iv. Cópia do Currículo Lattes atualizado; 

v. Cópia do Projeto de Pesquisa em andamento em sua instituição de origem;  

vi. Comprovante de vínculo a Grupo de Pesquisa cadastrado junto ao CNPq.  
 

 

3. CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS AO CREDENCIAMENTO: 

 Para avaliação da proposta do candidato ao cargo de quadro docente permanente serão 

observados os seguintes quesitos obrigatórios: 

i. Apresentar produção científica coerente com uma das linhas de pesquisa do Mestrado.  

ii. Ter sido membro de uma Banca de Defesa em Programa de Pós-Graduação strictu sensu; 

iii. Ter pelo menos um projeto de pesquisa cadastrado junto ao órgão competente da instituição de 

origem;  

iv. Ter no mínimo uma orientação de Iniciação Científica com bolsa; 

v. Ter publicado, no último quadriênio, pelo menos quatro produções qualificadas na área de 

Geografia e/ou áreas afins, conforme as especificações abaixo: 

a] Artigos publicados em revista especializada/periódicos classificados como nacionais ou 

internacionais nas relações do QUALIS (Extrato A1, A2, B1, B2 ou B3);  

b] Capítulo de livro ou livro com Conselho Editorial e ISBN.  

vi. Ter pelo menos dois trabalhos publicados em anais de eventos nacionais ou internacionais, no 

último triênio, não sendo tomados em consideração eventos de iniciação científica. 
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4. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

4.1. O Processo Seletivo constará de: 

  1ª Etapa: Verificação da documentação apresentada pelo candidato; 

 2ª Etapa: Análise da documentação, conforme tabela de pontuação em anexo.  
 

4.2. O resultado final será divulgado no dia 10 de Outubro de 2016 no site oficial da UVA 

(http://www.uvanet.br/) na página do MAG/UVA (http://www.uvanet.br/mag/). 

 

 

5. ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE CREDENCIADO: 

O Professor credenciado deverá: 

i. Ministrar pelo menos duas disciplinas ou três turmas de uma mesma disciplina a cada 

quadriênio; 

ii. Orientar pelo menos três dissertações de mestrado, a cada quadriênio; 

iii. Participar de Comissões e de Bancas junto ao Mestrado;  

iv. Participar e/ou contribuir dos eventos promovidos pelo Mestrado; 

v. Contribuir para a produção científica do MAG/UVA; 

vi. Desempenhar outras atividades acadêmicas pertinentes ao Mestrado, tais como organização de 

eventos científico-culturais, promoção de intercâmbio científico entre outros. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. Em caso de empate no Total de Pontos (Tabela de Pontuação) entre candidatos, a decisão será 

tomada pelo Conselho do MAG, levando em consideração o perfil acadêmico-profissional que 

melhor atenda às demandas do MAG/UVA, considerando-se as informações contidas no Currículo 

Lattes do candidato; 

6.2. Os professores selecionados serão convocados para atuação no MAG/UVA a partir do próximo 

semestre de 2017.1. 

6.3. As atividades de docência no MAG/UVA não implicam em remuneração extra ou 

pagamento de custos para os Professores Permanentes, pois estes são vinculados a esta IES ou são 

oriundos de outras Instituições, possuindo, portanto, vínculo empregatício remunerado em sua 

Instituição originária.  

6.4. Os casos omissos serão esclarecidos pelo Conselho do MAG/UVA, a quem os candidatos 

deverão enviar recursos, em caso de se sentirem prejudicados, pelo processo seletivo publicado por 

este Edital.  

 

 

Sobral, 01 de julho de 2016 

 

 

PROFA. DRA. VIRGÍNIA CÉLIA CAVALCANTE DE HOLANDA 

Coordenadora do MAG/UVA 



ANEXO 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Critérios de Avaliação Pontuação Máxima 

Artigos publicados em periódicos indexados – QUALIS A1 e A2 – 

CAPES. (2,0 pontos para cada) 
(8,0 pontos) 

Artigos publicados em periódicos indexados - QUALIS B1, B2 e B3 – 

CAPES. (1,0 ponto para cada) 
(6,0 pontos) 

Resumos e resumos expandidos publicados em anais de congressos 

internacionais e nacionais: serão computados eventos locais e 

regionais, exceto eventos de iniciação científica. (0,5 ponto para cada) 

(2,0 pontos) 

 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

internacionais e nacionais: serão computados eventos locais e 

regionais, exceto eventos de iniciação científica. Computar somente 

eventos do QUALIS Capes. (1,0 ponto para cada) 

(2,0 pontos) 

 

Livros publicados com ISBN, oriundo de atividade de pesquisa, com 

no mínimo 60 páginas e Conselho Editorial. (2,0 pontos para cada) 
(8,0 pontos) 

Capítulos de livros publicados internacionalmente, com ISBN, na área 

de atuação do pesquisador, com conselho editorial. (1,0 ponto para 

cada) 

(6,0 pontos) 

Capítulos de livros publicados com ISBN, na área de atuação do 

pesquisador, com conselho editorial. (1,0 ponto para cada) 
(3,0 pontos) 

Organização de livros publicados com ISBN, na área de atuação do 

pesquisador, com conselho editorial. (1,0 ponto para cada) 
(3,0 pontos) 

Projeto de Pesquisa com financiamento. (1,0 ponto para cada) (3,0 pontos) 

Projeto de Pesquisa sem financiamento. (0,5 ponto para cada) (3,0 pontos) 

Organização de evento técnico-científico internacional. (1,0 ponto 

cada) 
(2,0 pontos) 

Organização de evento técnico-científico nacional ou regional. (0,5 

ponto cada) 
(1,0 ponto) 

Orientação de doutorado concluída (1,5 pontos cada) (3,0 pontos) 

Orientação de mestrado concluída (1,0 pontos cada) (2,0 pontos) 

Coorientação concluída no mestrado. (0,5 ponto para cada) (2,0 pontos) 

Coorientação de doutorado concluída (0,5 pontos cada) (1,0 ponto) 

Participação em Banca de Doutorado. (1,5 ponto para cada) (3,0 pontos) 

Participação em Banca de Mestrado. (1,0 ponto para cada) (2,0 pontos) 

TOTAL DE PONTOS  

 


