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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES(AS) PERMANENTES
PARA O EDUMATEC - UFPE
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica (PPGEdumatec) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
torna público o presente Edital e convida os(as) professores(as) interessados(as) a
apresentarem propostas para credenciamento no quadro docente permanente do
Programa nos termos aqui estabelecidos.
1. OBJETO DO EDITAL
Processo seletivo para credenciamento de professores(as) permanentes no
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da
Universidade Federal de Pernambuco.
2. INSCRIÇÃO
De 10 de dezembro de 2020 até 20 de janeiro de 2021, estritamente, por meio do
e-mail edumatec@ufpe.br .
3. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO
Os requisitos abaixo indicados são obrigatórios e devem ser devidamente
comprovados no ato da inscrição:
a) Ter título de doutor em Educação Matemática e Tecnológica e áreas afins;
b) Coordenar e/ou participar de projeto de pesquisa aprovado por instituição de
Fomento (CNPQ, CAPES, FACEPE, entre outras) ou pelo setor responsável
na instituição que mantém vínculo.
c) Para o credenciamento no Curso de Mestrado: possuir experiência de
orientação concluída em, pelo menos, dois trabalhos de conclusão de curso
de graduação e/ou pós-graduação lato sensu, PIBIC, PIBIC-EM, orientação
ou coorientação de pesquisas de pós-graduação stricto sensu em programas
credenciados na Capes, nos últimos cinco anos.
d) Para o credenciamento no Curso de Doutorado: possuir experiência de
orientação concluída em, pelo menos duas pesquisas de mestrado
desenvolvidas em programas de pós-graduação stricto sensu credenciados
na Capes, nos últimos cinco anos.
e) Ter publicado, pelo menos, 6 artigos em revista científica da área de Ensino
com Qualis igual ou superior a B2 no quadriênio 2017-2020. Serão
consideradas apenas publicações com Qualis B2.
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f) Ter disponibilidade para lecionar anualmente, pelo menos, uma disciplina
obrigatória e/ou eletiva, presencialmente na UFPE e na Língua Portuguesa,
além dos componentes curriculares Seminários e Seminários Avançados que
são oferecidos todos os semestres.

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
a. Requerimento individual de inscrição, encaminhado à Coordenação do
Edumatec, indicando a Linha de Pesquisa à qual pretende vincular-se;
b. Link do Currículo Lattes, devidamente atualizado;
c. Cópia digitalizada do diploma de doutorado;
d. Cópia digitalizada do RG e CPF;
e. Comprovante de aprovação do projeto de pesquisa fornecido pelo órgão de
fomento ou instância competente da instituição de ensino à qual o(a)
candidato(a) está vinculado(a);
f.

Plano de Trabalho, incluindo disciplinas que se dispõe a ministrar e as
temáticas que pretende orientar, observando a articulação com a linha e o
projeto de pesquisa.

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As inscrições que não atenderem às exigências dos itens 2, 3 e 4 deste Edital serão
desclassificadas.
A Comissão de Avaliação constituída pelo Colegiado do Programa analisará o plano
de trabalho apresentado, as informações contidas no currículo Lattes e demais
documentos exigidos, e emitirá um parecer com base em critérios qualitativos e
quantitativos, considerando a adequação, a pertinência, os aspectos éticos e a
articulação com as linhas de pesquisa do Programa.
O parecer será apreciado pelo colegiado do Programa a quem caberá a decisão de
aprovar ou não as candidaturas.
DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição pelo(a) candidato(a) implica na aceitação de todas as exigências deste
Edital.
O resultado da seleção com os nomes dos(as) aprovados(as) no processo seletivo
será divulgado até 05 de fevereiro de 2021 no site do Programa de Pós-Graduação
em Educação Matemática e Tecnológica.
Após a divulgação dos resultados, os(as) candidatos(as) poderão solicitar recurso,
devidamente fundamentado, em até três dias úteis. A solicitação de recurso deverá
ser encaminhada estritamente pelo e-mail: edumatec@ufpe.br.
Os(As) aprovados(as) no processo seletivo poderão começar a orientar pesquisas
a partir de março de 2021.
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Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação e encaminhados
ao Colegiado do Programa para a decisão final.
Recife, 09 de dezembro de 2020
Ana Beatriz Carvalho
Coordenadora do PPGEdumatec/ UFPE
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