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Prezado(a)s professores e professoras,

O Programa de Pós-Graduação em Educação realizará,  no período de 10/07/2017 a
31/07/2017,  o processo de credenciamento de novos docentes permanentes para a Linha de
Pesquisa  3  -  Formação  Humana,  Políticas  e  Práxis  Sociais,  a  qual aborda  a  educação
contemporânea na perspectiva das políticas educacionais, tanto do ponto de vista do Estado
quanto dos movimentos e organizações sociais; analisa as abordagens teórico-metodológicas
do  mundo  do  trabalho,  da  sustentabilidade  e  das  experiências  populares,  das  expressões
artísticas e das alternâncias educativas e busca compreender as relações complexas entre o
campo  e  a  cidade  com foco  no  movimento  da  realidade  e  na  emancipação  dos  sujeitos
coletivos.

Assim, em atendimento as normas do Regimento Interno do PPGE/UFV, todos os docentes
que tenham a intenção de integrar a Linha 3 devem:

1 – Pertencer ao quadro de docentes efetivos da UFV - campus Viçosa; 

2 – Ter doutorado preferencialmente na área de Educação ou áreas afins, com no mínimo dois
anos de conclusão do curso até março de 2018;

2 –  Enviar um ofício  à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação,  até o dia
31/07/2017, manifestando interesse em integrar a Linha 3;

3 – Estar com seu currículo Lattes atualizado (não será necessário imprimi-lo, uma vez que a
consulta será feita no site do CNPq); 

4 – Ter publicado, nos últimos quatro anos (2013, 2014, 2015, 2016), no mínimo dois artigos
em revista  qualificada  como B2  (ou  superior) pelo  Qualis-Periódicos1 da  Capes,  área  de
Educação. Outras produções como capítulo de livro e livro integral serão analisadas de acordo
com os critérios da Capes2; 

5 – Ser líder ou membro de Grupo de Pesquisa cadastrado na plataforma LATTES/CNPq;

6 – Possuir orientação em iniciação científica concluída ou em andamento. 

Comissão Coordenadora do PPGE

Viçosa, 10 de julho de 2017.

1https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

2 http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
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