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CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO NO PPGEDUC, REFERENTES AO 

EDITAL 55/2015 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

VISITANTE OU PROFESSOR E PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO  

 
 
Os critérios de elegibilidade abaixo indicados são requisitos mínimos obrigatórios. O 

atendimento a estes é considerado imprescindível para o exame, o enquadramento, a análise e 

o julgamento da proposta.  

 

1. Ter título de doutor na área de Educação;  

 

2. Ter título de doutor em outra área afim, se comprovada inserção na área de Educação 

mediante: obtenção prévia de bolsa pesquisador no CNPq concedida pela área de Educação; 

ou tese de doutorado sobre temática nitidamente ligada à Educação; ou publicação, na 

condição de autor, de pelo menos três trabalhos em periódicos com recorte temático 

diretamente vinculado à área de Educação, classificados como B2;  

3. Comprovar quatro (04) publicações qualificadas pelo Sistema Qualis/Capes da área a partir 

de 2013: sendo artigo em periódicos, livros, capítulos de livro e trabalhos completos em 

anais;  

 

4. Apresentar, no conjunto da produção intelectual prevista no item anterior, pelo menos três 

(03) publicações classificadas pela Área de Educação, no mínimo, como B2, no caso dos 

artigos em periódico e perfil compatível com L2 para os casos de livro ou capítulo de livro;  

 

5. Apresentar projeto de pesquisa com temática vinculada à linha de pesquisa pretendida;  

 

6. Apresentar Plano de Trabalho, incluindo programa de disciplina a ser oferecida no 

PPGEDUC, indicação das áreas temáticas nas quais pretende orientar, observando a 

articulação entre as temáticas da linha, seus projetos de pesquisa e dissertações;  

 

7. Indicar dois trabalhos publicados nos últimos cinco anos que, a critério do candidato, 

sejam os mais representativos de sua produção e expressem vinculação com a Linha de 

Pesquisa pretendida.  

 

 


