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EDITAL PARA O CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PERMANENTES PARA O PROGRAMA 

QUADRIÊNIO 2021/2024 

 

O Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 
(CPDA) informa as normas para credenciamento de novos professores para seu quadro 
permanente para o quadriênio 2021/2024, nos termos do Regulamento dos Programas de Pós-
graduação da UFRRJ e do Regimento do CPDA, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE/UFRRJ) em 23/06/2020. 

Entende-se por CREDENCIAMENTO o processo de avaliação da produção acadêmica e do Plano de 
Trabalho de professores doutores para sua incorporação no quadro de docentes permanentes do 
Programa. Os critérios e pontuações elencados a seguir foram propostos pela Comissão de 
Credenciamento e Recredenciamento do CPDA/UFRRJ e, posteriormente, discutidos e aprovados 
em reunião do Colegiado Pleno deste Programa, realizada no dia 10/09/2020. 

Para este Edital serão abertas até quatro (04) vagas, como disposto abaixo. 

A classificação final dos candidatos observará o Inprod, a área de titulação, o campo de atuação e a 
avaliação do Plano de Trabalho, onde deverá estar evidente a atuação do candidato na Área de 
Concentração do CPDA/UFRRJ. 

Espera-se que o Docente Permanente (ativo ou aposentado), além de dedicar 24% da sua carga 
horária ao programa, ofereça, em média, uma disciplina por semestre, oriente alunos de mestrado 
e/ou doutorado e participe na gestão acadêmica do Programa, seja ocupando funções de 
coordenação, seja integrando comissões, colegiados, organização de eventos institucionais e força-
tarefa que visem o bom andamento dos trabalhos. 

 

1. Requisitos mínimos para ser credenciado/a como docente permanente do CPDA/UFRRJ 

Para ser membro do corpo de Docentes Permanentes do CPDA/UFRRJ, o docente deverá atender 
aos seguintes critérios mínimos: 

1.1. Ser portador de título de Doutor, Livre-Docente ou equivalente em uma das áreas abaixo: 

a. Ciência Política: uma (01) vaga 

b. Ciências Sociais e áreas afins com atuação comprovada em Ciências Sociais: até 
duas (02) vagas 

c. Sociologia: uma (01) vaga 

Obs.: A avaliação das solicitações levará em consideração a composição do NDP (Núcleo de 
Docentes Permanentes) do Programa, de modo a contemplar os limites exigidos pela CAPES à 
distribuição de docentes por titulação acadêmica. 
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1.2. Ser professor ativo (não aposentado) da UFRRJ e atuar no ensino de graduação e/ou pós-
graduação 

1.3. Integrar grupo de pesquisa registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq ou 
núcleo de pesquisa registrado no Programa. O docente deverá também desenvolver 
projeto de pesquisa com aderência a, pelo menos, uma das Linhas de Pesquisa do CPDA, 
descritas e disponíveis em seu site, preferencialmente financiado por agências de fomento 
ou para cujo desenvolvimento o docente comprove capacidade de prover condições 
materiais e financeiras. 

1.4. Comprovar produção científica na forma de publicação de artigos, livros e/ou capítulo de 
livros, vídeos e demais produtos reconhecidos pela área das Ciências Sociais, de modo que 
o Índice de Produtividade do Docente (IndProd), no período de janeiro de 2017 a outubro 
de 2020, seja maior ou igual a 1, conforme especificado a seguir nos Critérios para o 
credenciamento de professores permanentes. 

1.5. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas semanais às atividades de 
ensino, orientação, pesquisa e extensão no CPDA. 

1.6. Participar em, no máximo, mais um programa de pós-graduação stricto sensu (acadêmico 
e/ou profissional). 
 

2. Critérios para o credenciamento de professores permanentes 

Serão avaliados diversos quesitos, em especial a produção acadêmica dos pretendentes ao quadro 
de Docentes Permanentes do CPDA, correspondentes ao período compreendido entre janeiro de 
2017 a outubro de 2020. Para tanto, serão observados os seguintes critérios: 

2.1. Produção acadêmica 
2.1.1. Publicação e/ou aceite para publicação de artigos científicos em periódicos: 

comprovar a publicação mínima de 4 (quatro) artigos no período de janeiro de 2017 a 
outubro de 2020 em periódicos classificados pela área de Sociologia (ou área conexa às 
linhas de pesquisa interdisciplinares do Programa) como, no mínimo, Qualis B, sendo 
pelo menos 1 (uma) publicação em periódico Qualis B2 (será considerado o Qualis 
vigente no período do quadriênio 2017/2020 disponível na Plataforma Sucupira). 

2.1.2. A média da produção acadêmica no período deve ser maior ou igual a 1,0 de acordo 
com o exposto no item 2.1.3. 

2.1.3. Para fins de enquadramento da publicação, artigo publicado em periódico 
classificado como A1 no Qualis da área terá como equivalência o valor 1,0. Artigos em 
periódicos classificados como A2, B1, B2, B3, B4 e B5 serão pontuados como 0,85; 0,70; 
0,55; 0,40; 0,25 e 0,10, respectivamente. Os demais não serão computados. Será 
utilizada, preferencialmente, a classificação dos periódicos da área de Sociologia no 
Qualis vigente. Nos casos em que o periódico não tenha sido classificado nesta área 
será considerada a classificação mais alta adotada por outra área relacionada às linhas 
de pesquisa do CPDA.  

2.1.4. No caso de aceite para publicação, deve ser apresentada cópia da aprovação do 
artigo pela revista. 
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2.1.5. A exigência prevista no item 2.1.1 pode ser substituída e/ou complementada por 
produções na forma de publicação de livros acadêmicos, capítulos de livro, trabalhos 
completos publicados em anais de congressos nacionais e internacionais, editoria de 
periódicos ou produção de vídeos no período de janeiro de 2017 a outubro de 2020, 
desde que, no caso de livro, seja em editora de comprovada inserção em circuito de 
distribuição internacional ou nacional, ou uma editora universitária. A avaliação da 
produção científica sob estas formas, seja em substituição ou em complementação à 
publicação de artigos em periódicos, obedecerá aos seguintes critérios: 

i. Adota-se a definição da Capes segundo a qual “compreende-se por livro um produto 
impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN contendo no mínimo 50 páginas, publicado 
por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou 
órgão oficial”. 

ii. A pontuação referente à publicação de livro e capítulo de livro será calculada conforme 
discriminado a seguir: a) 1,4 pontos se o docente for o autor ou coautor do conjunto da 
obra; b) 0,8 pontos se o docente for o organizador ou um dos organizadores de uma 
coletânea de artigos; c) 0,5 pontos se for autor ou coautor do capítulo de um livro. 

iii. Trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais e internacionais 
receberão pontuação de 0,25. 

iv. Editoria de Periódicos (dedicação permanente do docente à edição de revista científica 
indexada): 0,2 pontos por ano de dedicação no período. 

v. Organização de dossiê em periódicos qualificados na área de Sociologia (ou área conexa às 
linhas de pesquisa interdisciplinares do Programa): 0,5 pontos por dossiê. 

vi. Produção de vídeo e material audiovisual que possua relação com as linhas de pesquisa do 
CPDA, a ser pontuado da seguinte maneira (ver definição de vídeo/material audiovisual da 
Capes): 

a. Vídeo etnográfico e documentário: 0,7 por produto 

b. Outros materiais audiovisuais: 0,25 por produto 

 

3. Cálculo do IndProd 

 O cálculo final do IndProd de cada docente será feito da seguinte maneira: 

IndProd = [(1,0xA1 + 0,85xA2 + 0,7xB1 + 0,55xB2 + 0,4xB3 + 0,25xB4 + 0,10xB5) + (1,4xL + 0,8 
OL + 0,5xCL) + (0,25 C + 0,8E + 0,5 D + 0,7V)] / 4 

Onde: 

A1, A2... = número de artigos publicados no período em cada estrato 

L = número de livros integrais publicados no período 

OL = número de livros organizados no período 
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CL = número de capítulo de livros publicados no período 

C = número de trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais e 
internacionais 

D = número de dossiês organizados em periódicos classificados na área de Sociologia ou afins 

E = número de atividades de editorias permanentes em periódicos científicos  

 V = número de produtos audiovisuais no período 

 

4. Docência 
4.1. Exige-se experiência comprovada de docência em disciplinas de graduação e/ou pós-

graduação (sem pontuação). 
 

5. Orientação de alunos 
5.1. Exige-se experiência comprovada de orientação principal de, pelo menos, um aluno de 

graduação (Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia etc.) ou de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) no período de janeiro de 2017 a 
outubro de 2020 (sem pontuação). 
 

6. Pesquisa 
6.1. Ter participado, como coordenador ou integrante da equipe de, ao menos, um projeto de 

pesquisa que tenha aderência a, pelo menos, uma das Linhas de Pesquisa do CPDA, com 
apoio de agências de fomento ou outras formas de financiamento. 
 

7. Documentos necessários 

Para que se proceda à avaliação de credenciamento, os docentes deverão enviar, no período 
estabelecido para a inscrição, os seguintes documentos: 

a) Carta de Solicitação (Anexo 1); 

b) Plano de Trabalho que inclua uma proposta de disciplina na pós-graduação e um projeto de 
pesquisa, ambos com aderência a, pelo menos, uma das Linhas de Pesquisa do Programa 
(Anexo 2) ; 

c) Formulário preenchido com o detalhamento da produção científica do período, indicando a 
pontuação referente (Anexo 3); 

d) Documentos comprobatórios da produção científica informada no Anexo 3; 

e) Resumo do(s) projeto(s) de pesquisa desenvolvido(s) no período (Anexo 4); 

f) Relação das orientações concluídas ou em andamento no período (Anexo 5); 

g) Relação da(s) disciplina(s) e laboratórios oferecido(s) no período (Anexo 6). 
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A documentação deve ser enviada pelo candidato em um arquivo PDF único, contendo todos os 
formulários preenchidos (anexos) e os respectivos comprovantes, para a Comissão de 
Credenciamento e Recredenciamento do CPDA/UFRRJ, através do E-mail 
cpda.credenciamento@gmail.com, até a meia noite do dia 15 de novembro de 2020, 
impreterivelmente. 

As solicitações serão analisadas pela Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, formada 
pelos professores Maria José Carneiro, Sergio Pereira Leite e Fátima Portilho, que também analisará 
eventuais recursos, de acordo com o calendário abaixo, sendo soberana em suas decisões. O 
resultado final será encaminhado para ciência e aprovação do Colegiado Pleno do CPDA e, em 
seguida, para a homologação pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ. Casos omissos 
serão analisados e decididos pelo Colegiado Pleno do CPDA/UFRRJ. 

 

8. Disposições finais 

Os Docentes credenciados estarão anualmente habilitados a receber novos alunos para o próximo 
processo de seleção de discentes, respeitando-se os critérios estabelecidos no Regimento do 
Programa e no Regimento da UFRRJ e obedecendo a procedimentos internos definidos pelo 
Colegiado do CPDA. 

 

9. Calendário 

Atividade Prazo 

Divulgação do Edital de Credenciamento para Professores 
Permanentes do CPDA/UFRRJ 

02/10/2020 

Prazo de inscrição 
 

De 15/10 a 15/11/2020 
Até meia noite 

Divulgação do resultado 
 

Até 30/11/2020 

Prazo para recursos 
 

De 1 a 5/12/2020 

Resultado Final Até 10/12/2020 
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ANEXO 1: Carta de solicitação de credenciamento 

(Se necessário, solicite à secretaria do CPDA uma versão em word destes formulários – cpda.credenciamento@gmail.com) 

 

Rio de Janeiro, ___ de _______ 2020. 

À Coordenação do CPDA 

Sra. Coordenadora, 

Conforme o Edital de Credenciamento de Docentes Permanentes do CPDA/UFRRJ, encaminho para 

análise a presente solicitação junto com a documentação requerida com vistas a obtenção de 

credenciamento neste programa na qualidade de Docente Permanente. 

Indico, ainda, que poderia me vincular à(s) linha(s) de pesquisa indicada(s) a seguir, assinalando ao 

lado aquela(s) com as quais possuo vínculo principal: 

(   ) Estudos de cultura e mundo rural 

(   ) Instituições, mercados e regulação 

(   ) Movimento sociais 

(   ) Políticas públicas, Estado e atores sociais 

(   ) Natureza, ciência e saberes 

(    ) Terra, poder e território 

Nome do docente:  

 

Assinatura: ____________________________________________  
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ANEXO 2: Plano de Trabalho (Modelo) 

 
Este Plano de Trabalho tem por objetivo fornecer uma ideia das intenções acadêmicas do candidato 
para o quadriênio 2021-2024.  
 
1) Proposta de pesquisa – Apresente em até duas páginas uma proposta de pesquisa (ou pesquisa 
em andamento), aderente às Linhas de Pesquisa do CPDA/UFRRJ, para o próximo quadriênio.  
 
2) Proposta de programa para uma das disciplinas obrigatórias ou fundamentais do mestrado ou do 
doutorado da grade curricular do CPDA (http://institucional.ufrrj.br/portalcpda/disciplinas-2/). 
 
3) Proposta de programa para uma nova disciplina para o mestrado ou doutorado aderente a uma 
das linhas de pesquisa do CPDA. 
 
4) Proposta de outras atividades acadêmicas (redes de pesquisa, atividades de extensão, 
organização de eventos etc.), se for o caso. 
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ANEXO 3 – DETALHAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PERÍODO 

Reproduza as informações contidas no seu Currículo Lattes (atualizado) relativas ao período de 
janeiro de 2017 a outubro de 2020. Para isso, siga os passos abaixo: 

 Entre em “Atualizar currículo” na página do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) 

 No canto inferior esquerdo, clique em “Exportar” 

 Marque “RTF” e clique em “Confirmar” 

 Marque as opções desejadas e, logo abaixo, em “Período da atuação profissional”, escolha 
“desde o ano de” e digite “2017” 

 Na opção “Período da produção”, escolha “desde o ano de” e digite “2017” 

 Clique em “Confirmar” 

 Salve seu currículo em formato RTF e utilize este arquivo para copiar as informações e 
preencher os formulários abaixo 

 Caso haja alguma dúvida, entre em contato através do E-mail cpda.credenciamento@gmail.com 

ARTIGOS CIENTÍFICOS (publicados ou aceitos para publicação) 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

Título do 
periódico, ano, 
número, volume, 
paginas 

 

DADOS DOS AUTORES: 

NOME COMPLETO 
(em ordem de autoria) 

INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

(   ) Publicado 
(   ) Aceito para publicação  

QUALIS: PONTUAÇÃO INPROD: 

(Repita o número de planilhas necessárias para cada artigo científico em periódico) 
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TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSO NACIONAL OU INTERNACIONAL 

PRODUÇÃO 1 

TÍTULO:  

Nome do 
Congresso, ano: 

 

DADOS DOS AUTORES: 

NOME COMPLETO (em ordem de autoria) INSTITUIÇÃO 
CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

Observação:  PONTUAÇÃO INPROD: 

(Repita o número de planilhas necessárias para cada trabalho completo publicado em anais de congresso) 

 
LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS 
 

PRODUÇÃO 1 

Título do livro: 

Organizadores do livro (se for o caso): 

Título do capítulo (se for o caso): 

Editora: Página inicial-final: Ano: 

NOME COMPLETO DOS AUTORES 
(em ordem de autoria) 

INSTITUIÇÃO CATEGORIA 

DISCENTE DOCENTE 

    

    

    

    

    

ISBN: PONTUAÇÃO INPROD: 

(Repita o número de planilhas necessárias para cada livro e capítulo de livro) 
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MATERIAIS AUDIOVISUAIS 

PRODUÇÃO 1 

Nome completo do(s) 
autor(es): 

 

Veículo (tipo de mídia e 
espaço de circulação): 

 

Ano de produção:  

Financiamento:  

Título do projeto de pesquisa 
ao qual está vinculado: 

 

Pontuação INPROD:  

(Repita o número de planilhas necessárias para cada material audiovisual) 

EDIÇÃO DE PERIÓDICOS 

PRODUÇÃO 1 

Nome(s) completo(s) do(s) 
editor(es): 

 

Título do periódico:  

ISSN:  

Classificação Qualis Área de 
Sociologia e Ciências Sociais 
(ou similar): 

 

Pontuação INPROD:  

(Repita o número de planilhas necessárias para cada periódico) 

ORGANIZAÇÃO DE DOSSIÊ EM PERIÓDICOS  

PRODUÇÃO 1 

Nome(s) completo(s) do(s) 
organizador(es): 

 

Título do periódico:  

Título do dossiê:  

ISSN:  

Classificação Qualis Área de 
Sociologia e Ciências Sociais 
(ou similar): 

 

Pontuação INPROD:  

(Repita o número de planilhas necessárias para cada dossiê)  
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ANEXO 4 – RESUMO DO(S) PROJETO(S) DE PESQUISA INICIADOS OU CONCLUÍDOS NO PERÍODO 

PROJETO DE PESQUISA 1 

Titulo Projeto:  

Tipo de 
participação: 

(    ) Coordenador     (    ) Integrante  

Ano de início: Situação atual: (    ) Em andamento   (    ) Concluído em ______    (    ) Desativado 

Financiamento:  

Linha de 
Pesquisa 
Principal 

(   ) Estudos de cultura e mundo rural 

(   ) Instituições, mercados e regulação 

(   ) Movimento sociais 

(   ) Políticas públicas, Estado e atores sociais 

(   ) Natureza, ciência e saberes 

 (   ) Terra, poder e território 

Resumo do 
Projeto: 

 
 
 
 

(Repita o número de planilhas necessárias para cada projeto de pesquisa) 

 

  



 
 
 
 

 
Av. Presidente Vargas, 417– 6º ao 10º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20071-003 

Tel: (21) 2224-8577 Ramal 201 e 205 – Site: http://r1.ufrrj.br/cpda/ 

 

 

ANEXO 5 – RELAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS NO PERÍODO 

DISCENTE 
NÍVEL ORIENTAÇÃO MÊS E ANO 

Doutorado Mestrado Principal Co-orient. Ingresso Defesa 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(Repita o número de linhas necessárias para cada orientação) 

FICHA DE DETALHAMENTO DAS ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO NO PERÍODO 

DISCENTE 

NÍVEL ORIENTAÇÃO MÊS E ANO 

Doutorado Mestrado Principal Co-orient. Ingresso 
Previsão 
defesa 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(Repita o número de linhas necessárias para cada orientação) 
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ANEXO 6 – RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS E LABORATÓRIOS OFERECIDOS NO PERÍODO 

Nome da disciplina ou laboratório 
Número de 

créditos 
Ano Semestre 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(Repita o número de linhas necessárias para cada disciplina) 


