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ADENDO

ÁREAS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAS

SELEÇÕES Nº 9 a 22

 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

 

Seleção 9: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Programa de Pós-Graduação: MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO

h�ps://www.u�f.br/facc/posgraduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-em-administracao/ - Contato: +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 Es�mulo ao Intercâmbio Acadêmico da Pós-Graduação. O
professor Visitante deverá ser capaz de: I – auxiliar nas a�vidades de internacionalização do programa viabilizando o
intercâmbio cien�fico e tecnológico; II – par�cipar 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 cien�fica do programa.

 

FACULDADE DE ECONOMIA

 

Seleção 10: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Programa de Pós-Graduação: ECONOMIA

h�p://www.u�f.br/poseconomia/ - Contato: +5532 2102-3543

Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá atuar na área de Economia, atrelado a uma das linhas
de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Economia; lecionar disciplina na pós-graduação e orientar alunos de
mestrado e/ou doutorado. Além disso, será fundamental a par�cipação do(a) Professor(a) Visitante junto aos grupos
de pesquisa, estabelecendo parcerias e produção conjunta.

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

 

Seleção 11: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Programa de Pós-Graduação: EDUCAÇÃO FÍSICA

h�p://www.u�f.br/ppgef/ - Contato: +5532 2102-3291

Área de atuação específica: Educação Física e Desportos, Ciências do Esporte.

https://www.ufjf.br/facc/posgraduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-em-administracao/
http://www.ufjf.br/poseconomia/
http://www.ufjf.br/ppgef/


 

FACULDADE DE ENGENHARIA

 

Seleção 12: DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Programa de Pós-Graduação: AMBIENTE CONSTRUÍDO

h�ps://www.u�f.br/ambienteconstruido/ - Contato: +5532 2102-6465

Área de atuação específica: O(A) Professor(a) Visitante deverá colaborar no desenvolvimento de parcerias
estratégicas nacionais e internacionais; orientar alunos de pós-graduação; contribuir para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa; par�cipar das redes de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído;
ministrar aulas; par�cipar na produção cien�fica do programa, nas suas variadas formas; e produzir publicações em
periódicos internacionais qualificados, visando à expansão das a�vidades de internacionalização do programa.

 

FACULDADE DE FARMÁCIA

 

Seleção 13: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS

h�p://www.u�f.br/mestradoleite/ - Contato: +5532 2102-3808

Área de atuação específica: Deseja-se que o(a) Professor(a) Visitante atue na área de Ciência e Tecnologia de
Alimentos e domine conhecimentos em leite e derivados. Deseja-se, também, que desempenhe a�vidades de
elaboração, coordenação, e execução de projetos de pesquisa que possibilitem a interface com a indústria de lácteos
nas linhas de pesquisa do PPGCTLD: 1. Qualidade do Leite e Derivados 2. Novos Produtos e Processos e 3. Gestão do
Agronegócio do Leite e Derivados. Deseja-se, ainda, que ele(a) desempenhe a�vidades de orientação/coorientação
de discentes do programa; ministre disciplinas no curso; colabore no planejamento e elaboração de ar�gos
cien�ficos; colabore em projetos de pesquisa vinculados a agências de fomento; par�cipe de grupos/redes/acordos
de cooperação de pesquisas internacionais e com indústrias de alimentos; e auxilie na expansão das a�vidades de
internacionalização do curso.

 

FACULDADE DE FARMÁCIA

 

Seleção 14: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

h�p://www.u�f.br/ppgcienciasfarmaceu�cas/ - Contato: +5532 2102-3893

Área de atuação específica: Para atender a demanda do PPGCF, o plano de trabalho apresentado pelo(a)
candidato(a) deverá conter no mínimo uma proposta de projeto de pesquisa capaz de ser inserida em uma das linhas
de pesquisa desenvolvidas pelo programa e a proposta de uma disciplina em Inglês para ser ofertada aos discentes.
O(A) professor(a) visitante selecionado(a) deverá atuar na orientação/coorientação de alunos de mestrado e
doutorado do PPGCF. Para atender às demandas do PPGCF também deverá apresentar experiência no
desenvolvimento de trabalhos cien�ficos preferencialmente como autor correspondente e projetos na área de
concentração do Programa –Produtos Naturais e Sinté�cos A�vos –em uma das linhas de pesquisa existentes: Linha 1
- Avaliação Biológica e Farmacológica de Produtos Naturais e Sinté�cos; e Linha 2 - Obtenção e Desenvolvimento de
Produtos Naturais e Sinté�cos A�vos de Interesse Farmacêu�co, Biológico, Nutracêu�co ou Medicinal. É desejável,
ainda, que o candidato comprove experiência em internacionalização, atuação em projetos de pesquisa financiados
por agências de fomento e/ou par�cipação em grupos/redes/acordos de cooperação de pesquisas internacionais.

 

FACULDADE DE LETRAS

 

Seleção 15: DEPARTAMENTO DE LETRAS

Programa de Pós-Graduação: ESTUDOS LITERÁRIOS

https://www.ufjf.br/ambienteconstruido/
http://www.ufjf.br/mestradoleite/
http://www.ufjf.br/ppgcienciasfarmaceuticas/


h�ps://www.u�f.br/ppgletras/ - Contato: +5532 2102-3118

Área de atuação específica: Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFJF. O(A) Professor(a) Visitante deverá ser
capaz de: I – integrar as a�vidades de internacionalização do Programa viabilizando o intercâmbio cien�fico e
tecnológico; II – atuar em redes de pesquisas nacionais e internacionais; III – auxiliar a criação de pesquisas para
solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais; IV – promover o aumento da produção cien�fica do
Programa; V – colaborar com as a�vidades de extensão do Programa na interação do mesmo com a sociedade; VI –
par�cipar nos processos de autoavaliação dos docentes e discentes do Programa; VII – compor a equipe organizadora
de eventos do Programa.

 

 

FACULDADE DE MEDICINA

 

Seleção 16: DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Programa de Pós-Graduação: SAÚDE COLETIVA

h�ps://www.u�f.br/pgsaudecole�va/ - Contato: +5532 2102-3830

Área de atuação específica: Deseja-se que o(a) Professor(a) Visitante tenha domínio na área Epidemiologia,
incluindo manejo de banco de dados e redação cien�fica na área.

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 

Seleção 17: DEPARTAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Programa de Pós-Graduação: ODONTOLOGIA

h�p://www.u�f.br/ppgodontologia/ - Contato: +5532 2102-3881

Área de atuação específica: Odontologia – Atuação em Ensino (disciplinas da pós-graduação), desenvolvimento e
coordenação de projetos de pesquisa e orientação de alunos do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da
UFJF. O Professor Visitante deve evidenciar  um perfil de pesquisador de excelência na Área de Saúde com ênfase em
Odontologia.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 

Seleção 18: DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA

Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

h�p://www.u�f.br/pgcbio/ - Contato: +5532 2102-3220

Área de atuação específica: Biologia Celular ou Microbiologia ou Parasitologia ou Imunologia ou Gené�ca.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

 

Seleção 19: DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Programa de Pós-Graduação: MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA

h�p://www.u�f.br/profis/ - Contato: +5532 2102-3307

Área de atuação específica: Ensino de Física – Atuar no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física com
vistas a viabilizar o intercâmbio cien�fico e tecnológico e a par�cipação 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 ar�gos a serem subme�dos a revistas de
alto fator de impacto.

 

https://www.ufjf.br/ppgletras/
https://www.ufjf.br/pgsaudecoletiva/
http://www.ufjf.br/ppgodontologia/
http://www.ufjf.br/pgcbio/
http://www.ufjf.br/profis/


INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

 

Seleção 20: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Programa de Pós-Graduação: MESTRADO ACADÊMICO EM MATEMÁTICA

h�p://www.u�f.br/mestradomatema�ca/ - Contato: +5532 2102-3328

Área de atuação específica: Equações Diferenciais Parciais; Física-Matemá�ca; Geometria Algébrica; Matemá�ca
Aplicada (incluindo O�mização, Biomatemá�ca, Dinâmica dos Fluidos); Sistemas Dinâmicos; Teoria de Lie e
Aplicações.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

Seleção 21: DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS

Programa de Pós-Graduação: GEOGRAFIA

h�p://www.u�f.br/ppgeografia/ - Contato: +5532 2102-6321

Área de atuação específica: Pesquisa e docência em Geografia.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

Seleção 22: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Programa de Pós-Graduação: HISTÓRIA

h�p://www.u�f.br/ppghistoria/ - Contato: +5532 2102-6321

Área de atuação específica: História, Cultura e Poder.

Documento assinado eletronicamente por Ká�a Maria Silva de Oliveira e Castro, Pró-Reitor(a), em 25/10/2019,
às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www.u�f.br/SEI) através do ícone
Conferência de Documentos, informando o código verificador 0033946 e o código CRC 1FA80BA8.

http://www.ufjf.br/mestradomatematica
http://www.ufjf.br/ppgeografia/
http://www.ufjf.br/ppghistoria/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

