
 

 

 

EDITAL PPGEduc Nº 16/2022 

 

Seleção de candidatos(as) ao processo de credenciamento e 

recredenciamento de docentes para o Programa de Pós-

graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e 

Demandas Populares (PPGEduc) da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O presente Edital visa a selecionar professores/pesquisadores para credenciamento de 

docentes para composição do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc). O(a) 

candidato(a) deverá ter perfil para atuar em uma das linhas de pesquisa do PPGEduc, 

conforme descrito no sítio institucional do Programa e atender aos critérios da 

CAPES, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ e do PPGEduc. 

 

2. REQUISITOS PARA CANDIDATURA  

• Ser docente efetivo da UFRRJ e/ou de outras Instituições credenciadas pelo 

MEC  

• Possuir título de doutor em educação ou área afim  

• Possuir titulação/aderência e produção qualificada na área de Educação 

comprovadas, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, de acordo com 

exigência da Área de Educação da CAPES, da PróReitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFRRJ e do PPGEduc. 

• Possuir pelo menos um artigo em periódico estrato A (publicado ou com a 

carta de aceite) e, pelo menos, mais outras três produções em periódicos com 

extrato B2 ou superior ou, ainda, livros autorais. 

• Está disponível no Site do PPGEduc: 

✓ Formulário de inscrição; 

✓ Listagem de periódico que será utilizado; 

✓ Barema que a comissão utilizará na avaliação. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS POR LINHA  

 

Linha 1: Estudos Contemporâneos e Práticas Educativa 

Os estudos desenvolvidos buscam pensar os múltiplos espaços-tempo 

contemporâneos das práticas educativas e ensino-aprendizagem de modo a abarcar 

campos da cultura humana: a vida, a arte, o conhecimento e os diferentes saberes . 

Tais campos se articulam e se rearticulam nos seguintes temas de pesquisa: formação 

de educadores, educação especial, educação de jovens e adultos, crianças, infâncias, 



juventudes, currículos, questões socioambientais, políticas de inclusão, tecnologias 

digitais em rede, cibercultura , linguagens, filosofias, arte, práticas corporais, imagens 

e seus múltiplos aspectos, entre eles: o corporal, artístico, histórico e textual.Vagas 

Oferecidas: 02 

 

Perfil dos candidatos:   

O(A) candidato(a) deve ter produção que componha a discrição da linha e 

preferencialmente   dialoguem nos estudos da linguagem e Formação Docente. 

 

 

Linha 3:  

Educação Étnico-racial e de Gênero: Linguagens e Estudos Afro-diaspóricos 

A linha 3 considera a Educação como possibilidade para a desconstrução de ideários 

e práticas racistas, que perpetuam as desigualdades na sociedade brasileira e em 

diferentes países; oportuniza o estabelecimento de diálogos sobre as relações étnico-

raciais e de gênero com os movimentos sociais negros, indígenas, feministas, 

LGBTQIA+ e do campo. Abre espaço para pesquisas interdisciplinares e 

transdisciplinares aproximando as disciplinas das Ciências Humanas; Ciências 

Sociais Aplicadas; Letras, Linguística e Artes, sobre epistemologias 

descolonizadoras, decoloniais, multiculturais; linguagens (artísticas, estéticas, 

algorítmicas); políticas públicas; formação docente; ciência; identidades e memória; 

ecologias sociais; interseccionalidades de classe, de raça, de etnia, de gênero e de 

sexualidades. 

Vagas oferecidas: 04 

 

Perfil dos candidatos:  

Docente cujas pesquisas focalizem as relações étnico-raciais articuladas à área da 

educação, questões de gênero, cultura, estudos da linguagem e ecologias sociais. 

 

.  

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

a) Formulário de inscrição – Disponível em: Site PPGEDUC 

b) Cópia do Currículo Lattes em versão completa e atualizada (PDF).  

c) Comprovantes da produção informada no Currículo Lattes no período de janeiro 

de 2019 a dezembro de 2022 – PDF único na ordem do Lattes.  

d) Cópia do diploma de Doutorado (PDF).  

e) Cópia do espelho do(s) grupo(s) de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa no Brasil do CNPq – Disponível em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp (PDF). 

f) Apresentar projeto de pesquisa individual sob a sua coordenação, anexando 

comprovante da agência de fomento, se for o caso (PDF).  

g) Carta de intenção explicitando a importância de vinculação do pesquisador ao 

PPGEduc, indicando a linha de pesquisa (PDF). 

h) Indicar disciplina obrigatória que poderá ministrar. 

i) Apresentar uma proposta de disciplinas do Programa (optativas).  

j) Carta compromisso em assumir as seguintes ações administrativas, pedagógicas e 

de pesquisa: 

1. Lecionar disciplina obrigatória presencial no primeiro ano de vinculação; 

2. Compor comissões e grupos de trabalhos no âmbito do programa; 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp


3. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias (presenciais ou on-line). 

 

5. INSCRIÇÕES  

5.1. Local das Inscrições as inscrições serão realizadas pelo e-mail 

ppgeducselecaoprofessor@gmail.com . 

 

5.2. Período de Inscrição  

• De 15/12/2022 a 31/01/2023 

• A inscrição será aceita até 31/01/2023 às 23h e 59min.  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

6.1. Itens Avaliados  

•    Serão avaliados os itens que constam no barema do anexo 1 deste edital.  

• Possuir 1 artigo qualificado em periódico ‘A’ publicado. 

• Possuir 4 produtos – será computado somente 1 capítulo de livro ou livro autoral. 

• Obter 70 pontos na soma final do Barema. 

 

6.2. Etapas do Processo Seletivo  

• Análise da documentação apresentada.   

 

6.3. Calendário do Processo Seletivo 

 

 

Divulgação do Edital: 15/12/2022 

Inscrição: 15/12/2022 a 31/01/2023 

Divulgação do Resultado preliminar 13/02/2023 

Recurso 13/02/2023 a 14/02/2023 

Divulgação do Resultado final 27/02/2023 

 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

O candidato é responsável por todas as informações fornecidas e a efetivação de sua 

inscrição configura afirmação de veracidade dessas informações. A documentação 

deve ser anexada em formato PDF único no e-mail.  

A versão do Currículo Lattes que será considerada será aquela anexada no ato da 

inscrição. A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes do 

PPGEduc não se obriga a preencher todas as vagas.  

Fica a critério da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes do 

PPGEduc o aproveitamento de docentes para vagas distintas daquela apontada no ato 

da inscrição. Casos omissos serão decididos pela CCRD do PPGEduc. 

 

Em Seropédica (RJ), 13 de dezembro de 2022 

  

Coordenadora 

Coordenadora do PPGEDUC 

mailto:ppgeducselecaoprofessor@gmail.com

