
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
EDITAL PPGEEB2020/1– CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo/Universidade Federal do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para credenciamento de novos docentes 
pertencentes ao quadro efetivo do CEUNES,no âmbito do PPGEEB/UFES.  
 
1. DA INSCRIÇÃO  

 
1.1 - O professor interessado em se credenciar no PPGEEB/UFES deverá efetuar sua inscrição 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
1.1.1. Carta de solicitação de credenciamento, indicando, pelo menos, uma disciplina e indicação 
da Linha de Pesquisa do PPGEEB/UFES na qual pretende atuar;  

1.1.2. Apresentação de um projeto de pesquisa, a ser desenvolvido sob sua responsabilidade, 
em consonância com a Linha de Pesquisa do PPGEEB/UFES na qual atuará.  

1.1.3. Cópia em PDF dos comprovantes do Curriculum Lattes, devidamente atualizado: 
 

I. no mínimo,dois anos de experiência na Docência em Educação Básica. 
 
§ Único: Entende-se por experiência na Educação Básica:  docência em ensino 
básico; PIBIC, PIBID, Residência Pedagógica, Estágios e outros Programas relativos 
a esse nível de escolarização. 
 

II. produção acadêmica nos últimos 4 (quatro) anos,  de pelo menos: 
 

a. 02 artigos publicados (ou aceitos) em periódico Qualis A1 a B5 da Área 46 de Ensino/CAPES; 
perfazendo um total mínimo de 300 pontos, de acordo com os critérios da Qualis CAPES.  
b. 03 (três) orientações: ou Iniciação Científica, ou Especialização ou Trabalhos de Conclusão 
de Curso, ou Mestrado, ou 01(uma) de Doutorado.  
c. Projeto(s) de pesquisa, como coordenador ou colaborador, com ou sem financiamento de 
órgão de fomento nacional ou internacional. 

 
§1º. A produção de livros ou capítulo de livros poderá substituir um dos critérios acima. 
§2º. O PPGEEB/UFES, baseado no parecer da Comissão, definirá a forma de vínculo 
(permanente, colaborador ou visitante) ao Programa.  
§3º. Serão aceitos para o cômputo dos 300 pontos, artigos já aceitos, mas em fase de publicação 
em periódicos, necessitando o candidato apresentar Carta da Aprovação da revista.  
§4º O candidato deve comprovar a aderência da sua produção à linha de pesquisa e à área 
pleiteada no Programa. Não serão consideradas as produções científicas sem consonância com 
as áreas demandadas neste Edital e pleiteadas pelo candidato.  
 
 

1.2 - As inscrições serão realizadas no site: https://forms.gle/qkxvJaLWeJtzay157  da 

Secretaria Única de Pós-Graduação- SUPGRAD, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
da Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
1.3 O processo de credenciamento obedecerá ao seguinte calendário:  
 

https://forms.gle/qkxvJaLWeJtzay157
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Divulgação do Edital de Credenciamento: 02/06//2020 
Período de inscrição dos candidatos:08/06/2020 a 24/06/2020 
Divulgação dos resultados: 22/07/2020 
Período de Recurso: 23/07/2020 a 24/07/2020 
Resultado dos Recursos e Resultado Final: 29/07/2020 
 
2. DAS VAGAS  
 
2.1 - Serão ofertadas:  
a) 02 (duas) vagas para a Linha de Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 
b) 02 (duas) vagas para a Linha de Ensino, Sociedade e Cultura. 
 
2.2 - Para credenciamento na linha de pesquisaEnsino de Ciências Naturais e Matemática, o 
candidato deverá informar para qual área pleiteia o credenciamento, sendo exigida 
comprovação, por meio do currículo Lattes, de atuação/produção na área indicada, conforme 
discriminadas a seguir: 
 
a) 02 (duas) vagas no Ensino de Ciências 
 
2.3 - Para credenciamento na linha de pesquisaEnsino, Sociedade e Cultura, o candidato 
deverá informar para qual área pleiteia o credenciamento, sendo exigida comprovação, por meio 
do currículo Lattes, de atuação/produção na área indicada:  
 
a) 01 (uma) vaga Ensino das Artes. 
 
b) 01 (uma) vaga Pedagogia e Políticas Públicas. 
 
2.4 – As vagas serão preenchidas de acordo com o critério da maior pontuação da produção 
científica (conforme critérios adotados pela Capes), apresentada no currículo lattes, 
considerando a linha de pesquisa preterida e a área indicada na inscrição.  
 
2.5 – Em caso de empate na pontuação da produção científica, será considerado o maior tempo 
de atuação do candidato como docente no Ensino Superior.  
 
2.6 – A Comissão de Credenciamento do PPGEEB se reserva ao direito de não preencher todas 
as vagas oferecidas nas linhas.  
 
3. DA AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS  
 
3.1 – A análise do credenciamento dos docentes será feita pela Comissão de Credenciamento 
do PPGEEB.  
 
3.2 A avaliação das candidaturas levará em consideração o atendimento aos critérios deste edital 
e terá como base o disposto nas Normas de Credenciamento de docentes, parte constitutiva do 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica da Universidade 
Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus.  
 

http://ensinonaeducacaobasica.ufes.br/pos-graduacao/PPGEEB/detalhes-da-linha-de-pesquisa?id=441
http://ensinonaeducacaobasica.ufes.br/pos-graduacao/PPGEEB/detalhes-da-linha-de-pesquisa?id=440
http://ensinonaeducacaobasica.ufes.br/pos-graduacao/PPGEEB/detalhes-da-linha-de-pesquisa?id=441
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3.3 – A avaliação de livros, capítulos de livros e de periódicos tomará como parâmetro as normas 
adotadas pela Capes para o quadriênio 2013-2016 na área de Ensino,conforme discriminado 
nos Quadros que seguem:  
 

Quadro 1: Pontuação artigos publicados em periódicos 

 

Estrato Pontuação 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 55 

B3 40 

B4 25 

B5 10 

C Sem Valor 

 

Quadro 2: Pontuação de livros, capítulos de livros 

 

Estrato Livro Capítulo de Livro 

L4 75 37,5 

L3 50 25 

L2 25 12,5 

L1 10 5 

LNC Livro Não Classificado – Sem valor 

Obs: Os livros/capítulos ainda não avaliados pela Capes serão classificados como 
L2 

 

3.4 – A Comissão de Credenciamento utilizará na avaliação as informações presentes no 
currículo Lattes do docente até a data de inscrição e a aderência da sua atuação/produção à 
linha de pesquisa/área pleiteada no Programa.  
 
4. OUTRAS INFORMAÇÔES  
 
4.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamentoehomologados pelo 
Colegiado do curso.  
 
 
 
 
 

 
Comissão de Credenciamento Docente 

 
PPGEEB/CEUNES/UFES 


