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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

EDITAL Nº 37, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ADENDO 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAS 
 

SELEÇÕES Nº 42 a 51 
 

SELEÇÃO Nº 42 

UNIDADE ACADÊMICA Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 

DEPARTAMENTO Ciências Administrativas 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
ADMINISTRAÇÃO 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/mestradoadm/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3522 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Ciências Sociais aplicadas, devendo possuir o professor visitante forte atuação 

na pesquisa, produção acadêmica no campo de Administração, Ciências 

Contábeis ou Turismo. A contratação do professor visitante faz parte das 

ações do Programa de Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-

Graduação. O professor Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas 

atividades de internacionalização do programa viabilizando o intercâmbio 

científico e tecnológico; II – participar de redes de pesquisas nacionais e 

internacionais; III – apoiar a criação de pesquisas para solicitação de fomento 

nas agências nacionais e internacionais; IV – contribuir para o aumento da 

produção científica do programa. 

 
 

SELEÇÃO Nº 43 

UNIDADE ACADÊMICA Faculdade de Direito 

DEPARTAMENTO Direito Público Material 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Direito 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/ppgdireito/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3512 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Direito e áreas afins, como Ciência Política, Ciências Sociais e Relações 
Internacionais, sendo desejável o interesse em pesquisas sobre Governança 
Global, Cooperação e Desenvolvimento, Teorias Críticas dos Direitos 
Humanos, Democracia e Direitos Humanos, Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. A contratação do professor visitante faz parte das ações do 
Programa de Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O 
professor Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas atividades de 
internacionalização do programa viabilizando o intercâmbio científico e 
tecnológico; II – participar de redes de pesquisas nacionais e internacionais; III 
– apoiar a criação de pesquisas para solicitação de fomento nas agências 
nacionais e internacionais; IV – contribuir para o aumento da produção 
científica do programa. 

http://www.ufjf.br/mestradoadm/
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SELEÇÃO Nº 44 

UNIDADE ACADÊMICA Faculdade de Engenharia 

DEPARTAMENTO Mecânica Aplicada e Computacional 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Engenharia Civil 

SITE DO PPG www.ufjf.br/pec 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3456 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Atuar nas áreas de conhecimento do PPG, quais sejam: Materiais e 
Componentes de Construção e Mecânica das Estruturas nas atividades de 
ensino e de orientação. Demonstrar capacidade de expandir as atividades de 
internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico, além de 
participar em redes de pesquisa prioritariamente internacionais. O professor 
deverá propiciar o apoio à criação de projetos de pesquisa para solicitação de 
fomento nas agências nacionais e internacionais, bem como o apoio à 
produção de artigos a serem submetidos a revistas de elevado fator de 
impacto. Por fim, deverá possuir produção acadêmica igual ou superior a 
pesquisadores nível 1 do CNPq na área de Engenharia Civil. A contratação do 
professor visitante faz parte das ações do Programa de Estímulo ao 
Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O professor Visitante deverá ser 
capaz de: I – auxiliar nas atividades de internacionalização do programa 
viabilizando o intercâmbio científico e tecnológico; II – participar de redes de 
pesquisas nacionais e internacionais; III – apoiar a criação de pesquisas para 
solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais; IV – contribuir 
para o aumento da produção científica do programa. 

 
 

SELEÇÃO Nº 45 

UNIDADE ACADÊMICA Faculdade de Letras 

DEPARTAMENTO Letras 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Linguística 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/ppglinguistica/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3134 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Contatos linguísticos, bilinguismo, bilingualidade em contextos instrucionais e 
na sociedade de forma geral. Sociolinguística. Superdiversidade. Práticas 
translíngues. Transculturalidade. - Aquisição da linguagem típica e atípica e 
processamento adulto na perspectiva da Psicolinguística Experimental; 
descrição e análise de fenômenos fonológicos, morfológicos, sintáticos e/ou 
morfossintáticos sob enfoque formalista de gramática. - Processamento 
computacional de línguas naturais, a partir dos aportes teóricos da Semântica 
de Frames e da Gramática das Construções, com ênfase em aplicações 
voltadas para representação semântica de sentenças, tradução por máquina e 
processamento multimodal. A contratação do professor visitante faz parte das 
ações do Programa de Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-
Graduação. O professor Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas 
atividades de internacionalização do programa viabilizando o intercâmbio 
científico e tecnológico; II – participar de redes de pesquisas nacionais e 
internacionais; III – apoiar a criação de pesquisas para solicitação de fomento 
nas agências nacionais e internacionais; IV – contribuir para o aumento da 
produção científica do programa. 
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SELEÇÃO Nº 46 

UNIDADE ACADÊMICA Faculdade de Serviço Social 

DEPARTAMENTO Fundamentos do Serviço Social 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Serviço Social 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/ppgservicosocial/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3569 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Contribuir com a ampliação da internacionalização do Programa por meio da 
formação de convênios e redes de pesquisa; contribuir com o desenvolvimento 
inicial do curso de doutoramento do Programa, recém aprovado pela CAPES; 
contribuir com a ampliação do desenvolvimento de projetos de pesquisa junto 
aos docentes do Programa; contribuir com a ampliação do conceito do 
Programa junto à CAPES por meio da ampliação da produção bibliográfica 
(artigos, capítulos de livros e livros); ministrar disciplinas e cursos de pequena 
duração na graduação e na pós-graduação nos conteúdos relativos às 
temáticas: Fundamentos do Serviço Social; Serviço Social na divisão do 
trabalho; Formação Profissional do Serviço Social na realidade brasileira; 
Serviço Social e formação profissional na América Latina, Europa; Estados 
Unidos e Canadá; formação social brasileira e Serviço Social; Estado e 
Políticas sociais; participação em bancas de mestrado; realização de palestras 
e seminários com conteúdos relativos aos temas acima descritos. 

 
 

SELEÇÃO Nº 47 

UNIDADE ACADÊMICA Instituto de Artes e Design – IAD 

DEPARTAMENTO Artes e Design 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Artes, Cultura e Linguagens 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/ppgacl/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3362 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

A contratação do professor visitante faz parte das ações do Programa de 
Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O professor Visitante 
deverá ser capaz de: I – auxiliar nas atividades de internacionalização do 
programa viabilizando o intercâmbio científico e tecnológico; II – participar de 
redes de pesquisas nacionais e internacionais; III – apoiar a criação de 
pesquisas para solicitação de fomento nas agências nacionais e 
internacionais; IV – contribuir para o aumento da produção científica do 
programa. O programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 
pretende que o Professor Visitante atue na área de concentração Teorias e 
Processos Poéticos Interdisciplinares, abrangendo áreas de artes como: artes 
visuais; estudos interartes; arte e tecnologia; cinema e audiovisual; história, 
teoria e cultura da arte e história, teoria e cultura de moda, sociologia da 
cultura. 
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SELEÇÃO Nº 48 

UNIDADE ACADÊMICA Instituto de Ciências Biológicas – ICB 

DEPARTAMENTO Anatomia 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/profbio 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3202  /  +5532 2102-3201   

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Graduado em Ciências Biológicas ou Pedagogia.  Mestrado em Educação, ou 
Ensino de Ciência, ou Educação em Ciências e Matemática. Doutorado em 
Educação, ou Ensino de Ciências, ou Educação em Ciências e Matemática. A 
contratação do professor visitante faz parte das ações do Programa de 
Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O professor Visitante 
deverá ser capaz de: I – auxiliar nas atividades de internacionalização do 
programa viabilizando o intercâmbio científico e tecnológico; II – participar de 
redes de pesquisas nacionais e internacionais; III – apoiar a criação de 
pesquisas para solicitação de fomento nas agências nacionais e 
internacionais; IV – contribuir para o aumento da produção científica do 
programa; V - contribuir para adequação dos novos projetos à proposta do 
PROFBIO; VI – auxiliar na capacitação dos professores do programa em 
questão, em modelos de pesquisa em educação; VII – ministrar ou auxiliar nas 
disciplinas do PROFBIO; VIII – auxiliar na avaliação e qualificação dos 
projetos.   

 
 

SELEÇÃO Nº 49 

UNIDADE ACADÊMICA Instituto de Ciências Exatas – ICE 

DEPARTAMENTO Ciência da Computação 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Modelagem Computacional 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/pgmc/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3481 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Modelagem Computacional (Métodos Numéricos Aplicados, Sistemas 
Computacionais Aplicados). A contratação do professor visitante faz parte das 
ações do Programa de Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-
Graduação. O professor Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas 
atividades de internacionalização do programa viabilizando o intercâmbio 
científico e tecnológico; II – participar de redes de pesquisas nacionais e 
internacionais; III – apoiar a criação de pesquisas para solicitação de fomento 
nas agências nacionais e internacionais; IV – contribuir para o aumento da 
produção científica do programa. 

 
 

SELEÇÃO Nº 50 

UNIDADE ACADÊMICA Instituto de Ciências Exatas – ICE 

DEPARTAMENTO Física 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/profis/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3669 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Ensino de Física - Atuar no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Física com vistas a viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico e a 
participação em redes de pesquisa; orientar alunos e ministrar disciplinas da 
grade curricular do Programa; Apoiar a criação de projetos de pesquisa para 
solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais, bem como a 
produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto. 
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SELEÇÃO Nº 51 

UNIDADE ACADÊMICA Instituto de Ciências Exatas – ICE 

DEPARTAMENTO Matemática 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO (PPG) 
Mestrado Acadêmico em Matemática 

SITE DO PPG http://www.ufjf.br/mestradomatematica/ 

TELEFONE DO PPG +5532 2102-3328 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ESPECÍFICA 

A contratação do professor visitante faz parte das ações do Programa de 
Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O professor Visitante 
deverá ser capaz de: I – auxiliar nas atividades de internacionalização do 
programa viabilizando o intercâmbio científico e tecnológico; II – participar de 
redes de pesquisas nacionais e internacionais; III – apoiar a criação de 
pesquisas para solicitação de fomento nas agências nacionais e 
internacionais; IV – contribuir para o aumento da produção científica do 
programa. 
Além disso, ao professor visitante caberá: 
- Incentivar a produção científica na área do programa; 
- Ter disponibilidade de lecionar as disciplinas do curso de Mestrado em 
Matemática da UFJF; 
- Orientar e coorientar alunos; 
- Organizar seminários de pesquisa e eventos científicos; 
- Apoiar a criação de projetos de pesquisa em conjunto com os pesquisadores 
do programa e da UFJF. 

 
 
 
 
 


