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EDITAL N0. 15/2018 - PGE 
 

O professor Dr. Hélio Silveira, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, da 
Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais. 
 

 
      COMUNICA que estarão abertas as 
inscrições para preenchimento de vagas para docentes permanentes do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá. 
 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. O credenciamento para a categoria de docentes permanentes será 

regido pela RESOLUÇÃO N0. 48/2017-PGE, que “define critérios 
para credenciamento e descredenciamento de docentes do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEM, categoria 
permanente e colaborador” e, subsidiariamente, pela RESOLUÇÃO 
N0. 229/2017-CI/CCH. 

1.2. O credenciamento será realizado para as duas Linhas de Pesquisa do 
Programa: 

a. LINHA 1: Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais 
b. LINHA 2: Análise Ambiental 

1.3. Serão abertas cinco vagas, sendo três vagas para a Linha de 
Pesquisa Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais, e duas vagas 
para a Linha de Pesquisa Análise Ambiental. 

 
 

2. INSCRIÇÃO 
2.1. Período de inscrição 04.07 a 02.08.2018 
2.2. Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

bloco H-12, sala 18. 
2.3. Horário: 14h00 às 17h00 

 
 

3. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA 
INSCRIÇÃO 
3.1. Requerimento contendo indicação da Linha de Pesquisa na qual o 

docente pretende atuar, e manifestação de ciência das normas do 
presente edital. 

3.2. Cópia do Currículo Lattes do período de 2014 a 2018, completo. 
3.3. Cópia dos comprovantes das publicações, conforme segue. 

a. Em periódico - capa do periódico, sumário e página inicial da 
publicação. 

b. Em livro - capa e ficha catalográfica. 
c. Em capítulo de livro - capa, ficha catalográfica, sumário e página 

inicial do capítulo. 
d. Em anais de evento - capa dos anais, sumário e página inicial da 

publicação. 
3.4. Cópia dos comprovantes das orientações concluídas: 

REPUBLICAÇÃO 
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a. Em PIC, PIBIC e cursos de pós-graduação lato sensu – 
declaração emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, ou equivalente. 

b. Em TCC – declaração emitida pelo Departamento. 
3.5. Cópia do projeto de pesquisa institucional ou financiado por órgão de 

fomento, em desenvolvimento. 
3.6. Comprovação de que integra Grupo de Pesquisa cadastrado e 

certificado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. 
3.7. Proposta de disciplina que pretende ministrar, constando título, 

ementa, objetivos, programa, critério de avaliação e bibliografia 
referencial. 

3.8. Todos os documentos listados no item 3 (subitens 3.1 a 3.7) deverão 
ser entregues em ENVELOPE LACRADO E IDENTIFICADO. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
4.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 10.08.2018. 
4.2. As atividades relativas aos credenciamentos resultantes deste edital 

serão realizadas a partir de março/2019. 
4.3. A Comissão emitirá um Parecer (Anexo 1) que analisará a proposta 

de credenciamento do docente ao quadro do PGE/UEM, tendo por 
base a avaliação da documentação e critérios atendidos ou não a 
este Edital. 

4.4. Os Pareceres emitidos pela Comissão deverão ser encaminhados 
para apreciação pelo Conselho Acadêmico do PGE/UEM para 
homologação dos novos docentes permanentes do Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá, de 
acordo com as vagas definidas por Linha de Pesquisa e o 
aproveitamento dos mesmos no processo seletivo. 

4.5. Os documentos dos candidatos que não forem selecionados e/ou não 
efetivarem sua vinculação no prazo estabelecido no presente edital, 
estarão disponíveis para devolução, no endereço e horários 
especificados no item 2 (subitem 2.2), por um período de trinta dias 
contados a partir da data do resultado final. Os documentos que não 
forem retirados neste período serão inutilizados; 

4.6. Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Conselho 
Acadêmico do PGE/UEM. 
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ANEXO 1 

 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES AO PGE/UEM 

 
PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA 

 
 
(  ) Proposta deferida 
(  ) Proposta indeferida 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA COMISSÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Maringá, 04 de julho de 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


