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EDITAL Nº. 03/2022  

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo 

seletivo para  credenciamento de docentes permanentes para o PPGADM, com base na Resolução 

PPGADM n°2/2020 e legislação pertinente. 

 

 

1. DO CREDENCIAMENTO 

 

1.1. Por credenciamento, compreende-se o reconhecimento formal de docentes para participar das 

atividades de ensino, orientação e pesquisa no PPGADM nos termos e critérios estabelecidos pela 

Resolução PPGADM n° 2/2020. 

 

1.2.  Poderão ser credenciados/as docentes com título de doutorado em qualquer área do 

conhecimento; com experiência em ensino e pesquisa na área de concentração do Programa; e que 

demonstrem ter aderência com a proposta do PPGADM e da linha de pesquisa à qual se vincularão. 

 

1.3. Docentes credenciados em outros dois programas de pós-graducação não poderão ser 

credenciados no quadro permanente do PPGADM. 

 

1.4. O credenciamento em referência não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

 

2. NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1. Serão selecionados/as até quatro docentes permanentes. Preferencialmente, será destinada uma 

vaga para cada uma das categorias segundo o perfil dos/as candidatos/as: 

a) docente efetivo/a da UFG lotado/a na FACE e vinculado ao curso de Administração; 

b) docente efetivo/a da UFG lotado/a na FACE vinculado aos demais cursos da unidade; 

c) docente efetivo/a da UFG lotado/a em outras unidades (que não a FACE); 

d) docente sem vínculo com a UFG.  

 

2.2. Os/as candidatos/as aprovados/as que forem docentes vinculados/as a outras instituições, que 

não a UFG, devem apresentar documento de autorização de participação no PPGADM emitida pela 

instituição de origem. 

 

2.3. O PPGADM não se compromete a preencher todas as vagas. 
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3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Candidatos/as ao credenciamento deverão encaminhar a documentação prevista no item 3.2 

deste edital para a CPG/PPGADM pelo e-mail ppgadm.face@ufg.br com o assunto 

“CREDENCIAMENTO PPGADM 2022”. 

 

3.2. Documentos necessários para a inscrição: 

 

3.2.1 Requerimento de credenciamento, que deverá conter:  

 

a) Motivação em participar do PPGADM como docente permanente;  

b) Demonstração de aderência com a proposta do programa e com uma das linhas de pesquisa;  

c) Temas de orientação;  

d) Disciplinas que poderia ministrar.  

 

Para as disciplinas, ver lista atual do PPGADM disponível em https://ppgadm.face.ufg.br/p/13425-

disciplinas-ementas. 

 

Não há um modelo específico de requerimento. Deverá ser elaborado de forma livre pelo/a 

candidato/a.  

 

3.2.2 Currículo Lattes atualizado, gerado diretamente na Plataforma Lattes. Preferencialmente, 

destacar os seguintes itens: projetos de pesquisa financiados; projetos em parceria e/ou convênios 

com organizações; públicas e privadas; projetos de impacto social; publicações do período 2018-

2021; orientações e coorientações de iniciação científica, mestrado e doutorado, em andamento ou 

finalizadas; organização e participação em eventos científicos; atividades de ensino na graduação e na 

pós-graduação; premiações e distinções acadêmicas. 

 

3.2.2.1 Candidatos estrangeiros não cadastrados na Plataforma Lattes deverão elaborar um 

Curriculum Vitae em português, espanhol ou inglês contendo todas as atividades acima 

detalhadas. 

 

3.2.3 Cópias do diploma de Doutorado em Administração ou áreas afins e de documento de 

identificação com número de CPF (se brasileiro) ou do passaporte (se estrangeiro), para os docentes 

que não possuam vínculo efetivo com a UFG. 

 

3.2.4 Declaração com a lista de Programas de Pós-Graduação (PPG) em que o/a candidato/a 

participa, caso seja credenciado/a em outro PPG, indicando o grau de vínculo, as atividades 

desenvolvidas nestes PPG no período 2018-2021 e o número atual de orientações que conduz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppgadm.face.ufg.br/p/13425-disciplinas-ementas
https://ppgadm.face.ufg.br/p/13425-disciplinas-ementas
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4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

4.1. Os/as requerentes deverão comprovar produção composta por artigos publicados em periódicos 

no período de 2018 a 2021 com as seguintes qualificações:  

 

 Q1  = Artigo publicado em periódicos que apresentem índice JCR > 2,7, ou índice CiteScore 

> 2,34, ou índice H (Scopus) > 50; e  

 Q2 =  Artigo publicado em periódicos que apresentem índice JCR > 1,4, ou índice CiteScore 

> 1,26, ou índice H (Scopus) > 26, ou índice Spell > 0,45. 

 Q3 = Artigo publicado em periódicos que apresentem índice JCR > 0, ou índice CiteScore > 

0,7, ou índice H (Scopus) > 13, ou índice Spell > 0,228; e  

 Q4 =Artigo publicado em periódicos que apresentem índice CiteScore > 0,0, índice H 

(Scopus) > 0, e/ou índice Spell > 0,114. 

 

4.2. A produção no periodo 2018-2021 deve conter, no mínimo, a quantidade de artigos qualificados 

conforme opções A ou B descritas abaixo: 

 

 Opção A: mínimo de três artigos, sendo:  

o Dois artigos Q1; 

o Um artigo Q2; 

 

  Nesta opção, o artigo Q2 pode ser substituido por um terceiro artigo Q1. 

 

 Opção B: mínimo de quatro artigos, sendo:  

o Dois artigos Q2; 

o Um artigo Q3; 

o Um artigo Q4; 

 

Nesta opção, o artigo Q2 pode ser substituitido por um Q1; o Q3 pode ser substituido por um 

Q2; e o Q4 por um Q3 ou superior. 

 

Como critério objetivo de avaliação da produção de cada candidato/a, serão contados os artigos 

publicados em cada uma das qualificações acima definidas.   

 

4.3 Caso o/a candidato/a não cumpra os critérios do item 4.2 deste edital, serão considerados 

também artigos aprovados e não publicados mediante apresentação de documento comprobatório do 

estágio da publicação emitido pelo periódico; 

 

4.4. É desejável a participação em projetos de pesquisa financiados; projetos de impacto social e 

inserção acadêmica internacional. 

 

4.5. A avaliação das solicitações de credenciamento levará em conta não apenas os critérios objetivos 

(medido pelo número de artigos públicados conforme qualificação apresentada no item 4.1 deste 

edital), mas também: (a) a aderência das pesquisas do docente ao PPGADM; (b) as recomendações 

da CAPES para a área de ‘Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo’; (c) 

o equilíbrio entre as linhas de pesquisa do programa; e (d ) o planejamento estratégico do programa 

quanto à manutenção de suas atividades e metas a serem alcançadas. 
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4.6 Os pedidos serão avaliados por uma comissão de seleção designada pela CPG/PPGADM 

composta por cinco membros: dois docentes permanentes de cada uma das duas linhas de pesquisa do 

PPGADM e um Técnico Administrativo, representante da secretaria do programa. 

 

4.7 A comissão de seleção emitirá um relatório do trabalho de avaliação das candidaturas com 

parecer de recomendação de aprovação ou não aprovação dos/as requerentes. Cabe à CPG/PPGADM 

decidir sobre a recomendação da comissão.  

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1 Os/As docentes credenciados/as como permanentes no PPGADM assumem o compromisso de 

prezar pela manutenção das atividades e pelo desempenho de excelência do programa.  

 

5.2 As atividades que devem ser desempenhadas são: 

a) Manter a produção científica qualificada exigida (itens 4.1 e 4.2 deste edital) durante os 

quadriênios de avaliação; 

b) Ministrar pelo menos uma disciplina por ano (ou conforme a necessidade do programa); 

c) Condução e conclusão de no mínimo uma orientação de mestrado ou doutorado no quadriênio de 

avaliação da CAPES. 

 

 

6. DOS PRAZOS 

 

6.1 Os prazos estabelecidos para as disposições deste edital são: 

 

 Lançamento do edital: 14/04/2022; 

 Inscrição e entrega da documentação: 25/04 a 13/06/2022; 

 Resultado preliminar das candidaturas homologadas: 15/06/2022 

 Resultado final das inscrições homologadas: 17/06/2022 

 Divulgação do Resultado Preliminar: 28/06/ 2022. 

 Divulgação do Resultado Final: 30/06/ 2022. 

 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Os casos omissos serão decididos pela CPG do PPGADM.  

 

 

 

  

Goiânia, 14 de abril de 2022. 

 

Prof. Dr. Thiago Alves 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

 


