PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO - UFF
Chamada para Credenciamento de professores ao Corpo Docente Permanente do Programa de PósGraduação em Mídia e Cotidiano em 2021
O Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC), vinculado ao Instituto de Arte e Comunicação
Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), declara aberto o edital para Credenciamento de
professores ao seu Corpo Docente Permanente.

1. Requisitos
1.1. Ser professor(a) efetivo 40h ou 40hDE e pesquisador doutor da Universidade Federal Fluminense
(UFF) com pesquisa e prática docente em área com interface ao PPGMC;
1.2. Preferencialmente, não estar vinculado (a) como professor permanente a outro Programa de PósGraduação;
1.3. Ter obtido o Título de Doutor (a) até 2017.
2. Documentos
2.1. Projeto de pesquisa integrado a uma das linhas do PPGMC com até 15 páginas, incluindo capa e
bibliografia;
2.2. Carta de Apresentação manifestando interesse em se integrar ao PPGMC;
2.3. Currículo Lattes (em PDF);
2.4. Ficha de Inscrição, anexa a este Edital preenchida e assinada.
3. Inscrições
3.1. Envio dos documentos descritos no item 2 para o e-mail da Secretaria do PPGMC/UFF:
pmc.ega@id.uff.br, direcionado à Comissão de Credenciamento até 31/01/2021;
3.2. A ausência de qualquer um dos documentos solicitados desqualificará a inscrição;
3.3. A confirmação das inscrições será enviada até 12 de fevereiro para o endereço eletrônico informado
na Ficha de Inscrição.
4. Avaliação
4.1. A banca do processo de credenciamento será formada por três (3) professores doutores do quadro
permanente do PPGMC e avaliará os itens abaixo, tendo como parâmetros os critérios da área de
Comunicação e Informação (documento de avaliação da CAPES 2017-2020):
4.2.1. Produção Bibliográfica do período 2015 a 2020: Artigos em periódicos científicos com ISSN
classificados no sistema Qualis; Capítulos de livros, organização de livros e autoria de livros,
todos com ISBN; Artigos completos em eventos científicos da área e artigos aprovados em
periódicos científicos.
4.2.2. Trajetória acadêmica: será considerada a produção técnica compreendida no período 2015 a
2020 tais como: Orientações em graduação e pós-graduação; Organização de eventos
acadêmicos; Participação em eventos acadêmicos com apresentação de trabalho; Participação
em comissões; Participação em grupos de pesquisa; Projetos de extensão; Orientação de
Iniciação Científica; Projetos selecionados por editais de Agências de Fomento e/ou similar;
Prêmios na área; Outras atividades técnicas relevantes para a área (pareceres, palestras,
cursos ministrados etc).
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4.2.3. Projeto de Pesquisa: será avaliada a aderência à linha de pesquisa indicada no projeto, bem
como a sua afinidade às investigações dos atuais integrantes do PPGMC;
4.2.4. Entrevista: com os membros da banca, a ser agendada pelo endereço eletrônico que consta
na Ficha de Inscrição. Na entrevista será ponderado o percurso acadêmico do candidato em
relação ao perfil docente pretendido pelo Programa; as argumentações quanto ao interesse
em ingressar na Pós-Graduação e, ainda, a aderência do projeto de pesquisa à Linha de
Pesquisa do PPGMC indicada pelo(a) candidato(a).
5. Cronograma
5.1. Até 31 de janeiro: envio de todos os documentos solicitados à Secretaria do PPGMC;
5.2. Até 12 de fevereiro: confirmação das inscrições;
5.3. Até 19 de fevereiro: agendamento das entrevistas;
5.4. 25 e 26 de fevereiro: realização das entrevistas agendadas pelo PPGMC;
5.4.1. Em função da crise de saúde pública, a previsão é de entrevista online, sendo que qualquer
alteração no sentido de entrevista presencial será comunicada, por e-mail, a cada
candidato(a);
5.5. Dia 03 de março: resultado da avaliação que será divulgado no site do PPGMC. Caso haja qualquer
situação inesperada em relação ao site (fora do ar) será enviado e-mail a cada candidato(a);
5.6. Dias 04 e 05 de março: prazo para eventuais recursos (formulário no site) e/ou esclarecimentos
quanto ao resultado;
5.7. Dia 08 de março: resultado dos recursos (se houver) e publicação do resultado final.
6. Disposições Finais:
6.1. O credenciamento do PPG Mídia e Cotidiano não caracteriza concurso público;
6.2 Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa
de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano;
6.3. Mais informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre o processo de credenciamento ao Corpo
Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano poderão ser obtidas
através do e-mail pmc.ega@id.uff.br, endereçado à Comissão de Credenciamento;
6.4. As vagas serão definidas pela banca de avaliação, considerando a perspectiva de manter o equilíbrio
quantitativo entre os docentes de cada uma das duas linhas de pesquisa do Programa;
6.5. Caso a Comissão avalie como pertinente, poderá haver proposta de credenciamento de Professor
Colaborador a partir da inscrição nesse processo, se for de interesse, também, do(a) candidato(a).
Niterói, 24 de agosto de 2020

_________________________________
Profa. Dra. Renata Rezende Ribeiro
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano – UFF
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
Chamada para credenciamento de professores ao Corpo Docente Permanente
do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano
Dados Pessoais
Nome Completo:
CPF:

RG:

Endereço Residencial:
Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Contato
Telefone(s):

Celular:

E-mail:
Link Lattes:

Dados Profissionais/Acadêmicos
Instituição:
Área de Atuação e/ou Curso:
Instituição de Titulação em que se doutorou:
Ano de Doutoramento:

_____________________________, _____ / _____ /_____
Local

Data

________________________________________________

Assinatura

