MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 28, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
ADENDO I
ÁREAS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAS
SELEÇÕES Nº 1 a 41

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Seleção 1: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
Programa de Pós-Graduação: ADMINISTRAÇÃO
http://www.ufjf.br/mestradoadm/ - Contato: +5532 2102-3522
Área de atuação específica: Pesquisa na Filosofia das Ciências Humanas e Pensamento
Social para pós-graduação em Administrações, bem como orientação de alunos de mestrado e
doutorado em Administração, Ciências Sociais ou Filosofia, alinhada com Filosofia das
Ciências Humanas. Experiência no ensino e pesquisa que aborde Ontologia, Epistemologia e
Sociologia é esperada. Apoio e desenvolvimento de projetos de pesquisa sob a forma de
agências de fomento, forte preocupação em atendimentos estrangeiros e estratégias de
internacionalização do programa bem como auxiliar na proposta do projeto do curso de
doutorado, são ações bem-vindas ao perfil desejado.
Seleção 2: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EM REDE – PROFIAP
http://www.ufjf.br/profiap/ - Contato: +5532 2102-3522
Área de atuação específica: Pesquisa em Ciências Humanas e Pensamento Social, para pósgraduação em Administração Pública, bem como orientação de alunos de mestrado e
doutorado em Administrações, Ciências Sociais ou Filosofia, alinhada com Filosofia das
Ciências Sociais aplicadas. Experiência no ensino e pesquisa que aborde Ontologia,
Epistemologia e Ética. Experiência em internacionalização, apoio e criação de projetos de
pesquisa em agências de fomento.
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Seleção 3: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS, TEORIAS E CONTEXTOS
Programa de Pós-Graduação: COMUNICAÇÃO
http://www.ufjf.br/ppgcom/ - Contato: +5532 2102-3601
Área de atuação específica: O(A) professor(a) selecionado(a) deverá atuar no
desenvolvimento de projetos de pesquisa com cooperação internacional e captação de
recursos. Deve ter experiência em coordenação de pós-graduação stricto sensu e elaboração
de projetos de programas de doutorado. Coordenação e/ou participação em redes de pesquisa
nacionais e internacionais; atuação na área de comunicação e interfaces com áreas afins.
Lecionar disciplinas na pós-graduação e possuir alta produtividade científica.
FACULDADE DE DIREITO
Seleção 4: DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO
Programa de Pós-Graduação: DIREITO
http://www.ufjf.br/ppgdireito/ - Contato: +5532 2102-3512
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Área de atuação específica: Direito e áreas afins. 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.
FACULDADE DE ECONOMIA
Seleção 5: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Programa de Pós-Graduação: ECONOMIA
http://www.ufjf.br/poseconomia/ - Contato: +5532 2102-3543
Área de atuação específica: Economia. O professor visitante deve ser capaz de expandir
atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico e
participação em redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais. Além disso, deve participar
de projetos de pesquisa aderentes às áreas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Economia da UFJF, bem como produzir artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de
impacto.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Seleção 6: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa de Pós-Graduação: EDUCAÇÃO
http://www.ufjf.br/ppge/ - Contato: +5532 2101-3665
Processo 17324/2017-03 – Educação
Área de atuação específica: Atividades didáticas, de orientação (mestrado e doutorado) e de
pesquisa circunscritas à área de concentração "Educação Brasileira: Gestão e Práticas
Pedagógicas” que se desdobra em duas linhas de pesquisa: Gestão, Políticas Públicas e
Avaliação Educacional; e Linguagem, Conhecimento e Formação de Professores. O professor
visitante deverá ser capaz de incrementar as atividades de internacionalização e viabilizar o
intercâmbio científico e tecnológico com participação em redes de pesquisa, principalmente,
internacionais. O professor deverá apoiar a criação de projetos de pesquisa para solicitação de
fomento nas agências nacionais e internacionais, bem como produzir artigos a serem
submetidos a revistas de alto fator de impacto. No caso de estrangeiro, sua produção científica
e acadêmica deverá ser compatível com bolsistas de produção Nível 1 do CNPq.
Seleção 7: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA
http://www.mestrado.caedufjf.net/ - Contato: +5532 4009-9322
Área de atuação específica: Desenvolvimento de tecnologias de gestão e avaliação da
educação pública. O Professor Visitante deve oferecer, no Programa, disciplinas relacionadas à
área, em especial em nível internacional, bem como orientar dissertações sobre o tema. Deve,
ainda, viabilizar as potencialidades de intercâmbio internacional tanto na dimensão do
conhecimento científico como técnico, em relação à gestão e avaliação da educação pública,
bem como possibilitar o estabelecimento de redes pesquisas, também em nível internacional,
envolvendo alunos e docentes do Programa.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Seleção 8: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Programa de Pós-Graduação: EDUCAÇÃO FÍSICA
http://www.ufjf.br/pgedufisica/ - Contato: +5532 2102-3290
Área de atuação específica: O Professor Visitante selecionado para o Programa de PósGraduação em Educação Física, área de concentração intitulada "Exercício e Esporte", da
Faculdade de Educação de Física e Desportos (UFJF) em associação plena com o
departamento de Educação Física da (UFV) deverá ter disponibilidade para: 1- Coorientar
alunos matriculados no Mestrado e/ou Doutorado. 2- Contribuir para elaboração e
desenvolvimento de projetos de pesquisa vinculados à linha de pesquisa intitulada Atividade
Física e Saúde e/ou uma linha de pesquisa intitulada "Estudos do Esporte e suas
Manifestações" do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 3- Ministrar em uma ou
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mais das seguintes disciplinas: Metodologia Científica, Seminário, Pesquisa Quantitativa e
Pesquisa Qualitativa; 4-Contribuir para a criação de estratégias de busca e aquisições de
recursos, junto às agências de fomento, para estruturação dos laboratórios de pesquisa
vinculados ao referido programa.
FACULDADE DE ENFERMAGEM
Seleção 9: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM APLICADA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO EM ENFERMAGEM
http://www.ufjf.br/pgenfermagem/ - Contato: +5532 2102-3821
Área de atuação específica: O Professor Visitante deverá desenvolver investigação e
produção científica de forma a adequar sua atuação a uma das linhas de pesquisa do PPG
Enfermagem (Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e/ou
Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem). Deverá se enquadrar uma
ou mais das áreas elencadas, a seguir: Enfermagem, Enfermagem Saúde do Adulto,
Enfermagem Saúde da Criança, Enfermagem Saúde do Adolescente Enfermagem Saúde do
Idoso/Gerontologia, Enfermagem Saúde da Mulher, Enfermagem Saúde do Homem, Saúde do
Trabalhador, em Saúde Mental, Comunidades Primitivas e/ou em Situações de
Vulnerabilidade, Gestão em Enfermagem e em Saúde, Educação em Enfermagem, Educação
Popular, Saúde Coletiva e/ou em Métodos com abordagem quantitativa, qualitativas, método
misto e intervenções complexas. Espera-se que o Professor Visitante forme parcerias com
docentes do programa, participe de grupos de pesquisa de docentes do PPG Enfermagem e/ou
estabeleça parcerias e/ou convênios entre o PPG Enfermagem das instituições envolvidas por
meio de inserção em disciplinas, bancas, (co)orientação no Programa de Mestrado de acordo
com os prazos.
FACULDADE DE ENGENHARIA
Seleção 10: DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Programa de Pós-Graduação: AMBIENTE CONSTRUÍDO
http://www.ufjf.br/ambienteconstruido/ - Contato: +5532 2102-6465
Área de atuação específica: Colaborar no desenvolvimento de parcerias estratégicas e
internacionais; orientar alunos de pós-graduação; contribuir para o desenvolvimento de projetos
de pesquisa; participar das redes de pesquisa do programa; ministrar aulas; participar na
produção científica do programa nas suas variadas formas; produzir publicações em periódicos
internacionais qualificados, visando a expansão da internacionalização do programa.
Seleção 11: DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa de Pós-Graduação: ENGENHARIA ELÉTRICA
http://www.ufjf.br/ppee/ - Contato: +5532 2102-3400
Área de atuação específica: Deseja-se pesquisador com doutorado obtido no mínimo há 10
anos, com produção intelectual equivalente a de um pesquisador com produtividade do CNPq
para atuar nas seguintes áreas prioritárias: expansão das atividades de internacionalização e
viabilização de intercâmbio científico e tecnológico e participação em redes de pesquisa,
prioritariamente, internacionais. Apoiar a criação de projetos de pesquisa para solicitação de
fomento nas agências nacionais e internacionais, bem como apoiar a produção de artigos a
serem submetidos a revistas de alto fator de impacto.
Seleção 12: DEPARTAMENTO DE MECÂNICA APLICADA E COMPUTACIONAL
Programa de Pós-Graduação: ENGENHARIA CIVIL
http://www.ufjf.br/pec/ - Contato: +5532 2102-3456
Área de atuação específica: O professor visitante deverá atuar nas áreas de conhecimento
PPG, quais são: Materiais e Componentes de Construção e Mecânica das Estruturas nas
atividades de ensino e orientação. Deverá, também, ser capaz de expandir as atividades de
internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico, além da participação 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 a produção de artigos a serem submetidos a revistas de
elevado fator de impacto. Por fim, deverá possuir produção acadêmica igual ou superior a
pesquisadores 1A do CNPq.
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FACULDADE DE FARMÁCIA
Seleção 13: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
http://www.ufjf.br/ppgcienciasfarmaceuticas/ - Contato: +5532 2102-3802
Área de atuação específica: É desejável que o pesquisador tenha o título de Doutor em
Ciências Biológicas ou Ciências Farmacêuticas ou Ciências da Saúde ou Química. Para
atender à demanda do cargo, o docente deverá conter em seu plano de trabalho propostas de
colaboração nos projetos desenvolvidos pelo PPG Ciências Farmacêuticas-PPGCF, bem como
a proposta de pelo menos uma disciplina para ser ofertada aos discentes do programa. Deverá
ainda atuar na orientação/coorientação de alunos. Para atender às demandas do PPGCF, é
desejável que o candidato comprove experiência no desenvolvimento de trabalhos científicos e
projetos na área de concentração do programa – Produtos Naturais e Sintéticos Ativos –
preferencialmente em uma das linhas de pesquisa existentes no PPGCF. Linha 1- Avaliação
Biológica e Farmacológica de Produtos Ativos; Linha 2 – Obtenção e Desenvolvimento de
Produtos Ativos (Produtos Naturais e Sintéticos Ativos).
FACULDADE DE FISIOTERAPIA
Seleção 14: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA E
MUSCULOESQUELÉTICA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO E
DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL
http://www.ufjf.br/mcreab/ - Contato: +5532 2102-3256
Área de atuação específica: O professor visitante selecionado deverá: 1- Coorientar alunos
matriculados no Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho FísicoFuncional. 2- Contribuir para elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa vinculados
ao Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional. 3Contribuir com uma ou mais das seguintes disciplinas: Metodologia Científica e Bioética,
Bioestatística Instrumental, Seminários Integrados em Reabilitação e Seminários de
Dissertação. 4- Ministrar a disciplina Redação da Produção Científica. 5- Contribuir para a
criação de estratégias de busca e aquisição de recursos, junto às agências de fomento, para
estruturação dos laboratórios de pesquisa vinculados ao Programa de Mestrado em Ciências
da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional. 5-Contribuir para o fortalecimento e
consolidação do Programa de Mestrado em Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional,
recém-criado, meio de aumento da produção científica e capacitação do corpo docente e
discente.
FACULDADE DE LETRAS
Seleção 15: DEPARTAMENTO DE LETRAS
Programa de Pós-Graduação: LINGUÍSTICA
http://www.ufjf.br/ppglinguistica/ - Contato: +5532 2102-3150
Área de atuação específica: É desejável que o pesquisador tenha o título de doutor em:
Linguística; linguística aplicada; estudos de linguagem; estudos linguísticos; Língua
portuguesa; Letras (área de concentração: Linguística ou Língua Portuguesa ou Estudos de
Linguagem). Ter interesse em desenvolver projeto de pesquisa compatível com uma das linhas
de pesquisa do PPG Linguística. Ter interesse em formar parcerias com docentes do programa
e em participar de grupos de pesquisa no âmbito do PPG Linguística e outros programas.
Seleção 16: DEPARTAMENTO DE LETRAS
Programa de Pós-Graduação: ESTUDOS LITERÁRIOS
http://www.ufjf.br/ppgletras/ - Contato: +5532 2102-3150
Área de atuação específica: O professor visitante deverá: 1) ministrar disciplinas curriculares
do PPG Letras Estudos Literários; 2) orientar e/ou coorientar alunos de mestrado e doutorado;
3) desenvolver projeto de pesquisa previamente apresentado no processo de seleção; 4)
colaborar para a expansão das atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio
científico e tecnológico e participação em redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais; 5)
apoiar a criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e
internacionais, bem como a apoio à produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto
fator de impacto; 6) organizar um número temático da Revista Ipotesi; 7) colaborar com o
colegiado do PPG Letras Estudos Literários no projeto de reformulação das linhas de pesquisa
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do programa, para que o que é desejável experiência nas seguintes especificidades dos
Estudos Literários: 7.1) Literatura, Crítica e Cultura; 7.2) Literatura, Transdisciplinaridade e
Outras Linguagens; 7.3) Estudos Literários Aplicados: Ensino, Tradução e Criação.
Seleção 17: DEPARTAMENTO DE LETRAS
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS
http://www.ufjf.br/profletras/ - Contato: +5532 2102-3112
Área de atuação específica: O professor selecionado atuará na área de formação continuada
de professores, devendo: lecionar disciplinas voltadas para o ensino de língua portuguesa;
orientar alunos em trabalhos finais de pesquisa de natureza interventiva; contribuir com projeto
de pesquisa voltado para a formação de professores de língua portuguesa. Tal projeto deve
viabilizar a participação em redes de pesquisa, especialmente, as internacionais, e a solicitação
de fomento às agências nacionais e internacionais. Além disso, é esperada a produção de
artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto.
FACULDADE DE MEDICINA
Seleção 18: DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
Programa de Pós-Graduação: SAÚDE
http://www.ufjf.br/ppgsaude/ - Contato: +5532 2102-3848
Área de atuação específica: O PPG Saúde busca pesquisadores de excelência na área de
saúde, com formação em área de saúde, biomédicas e áreas com interface com a saúde
(medicina, enfermagem, farmácia, psicologia, bioestatística, epidemiologia, etc) para atuação
em pesquisa e orientação no PPG Saúde, da Faculdade de Medicina da UFJHF, como
professor visitante. Além disso, deverá ministrar disciplinas metodológicas no programa,
atendendo às diversas linhas de pesquisa que compõem o PPG Saúde. O pesquisador deverá
também ter boa inserção internacional, visando a internacionalização do programa, intercâmbio
de alunos e docentes, bem como submissão de projetos de pesquisa a agências de fomento
internacionais.
Seleção 19: DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA
Programa de Pós-Graduação: SAÚDE COLETIVA
http://www.ufjf.br/pgsaudecoletiva/ - Contato: +5532 2102-3841
Área de atuação específica: Políticas e Planejamento em Saúde visando contribuir e expandir
com atividades de ensino e/ou pesquisa priorizando a internacionalização através da
viabilização do intercâmbio científico e tecnológico e participação em redes de pesquisa
nacionais e prioritariamente, internacionais. Apoio à 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 nacionais e internacionais de alto fator de impacto.
Disponibilidade para coorientação de alunos de mestrado.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Seleção 20: DEPARTAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Programa de Pós-Graduação: CLÍNICA ODONTOLÓGICA
http://www.ufjf.br/mestradoodonto/ - Contato: +5532 2102-3881
Área de atuação específica: Ensino (disciplinas da pós-graduação), desenvolvimento e
coordenação de projetos de pesquisa e orientação de alunos do Programa de Pós-Graduação
em Clínica Odontológica da UFJF. O perfil buscado do professor visitante: pesquisador de
excelência da área de Saúde com ênfase em Odontologia e produção científica equivalente ao
exigido dos docentes permanentes do Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica. É
desejável que a produção científica de artigos publicados entre 2013 e 2017 totalize no mínimo
970 pontos, segundo os critérios Qualics/CAPES para a para área Odontologia, sendo: no
mínimo 1 publicação classificada nos estratos A1 ou A2; 2) no mínimo 50% dos pontos
relativos às publicações nos estratos A1, A2, B1 ou B2; 3) ser o primeiro, segundo ou último
autor em, no mínimo, 20% das publicações.
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL
Seleção 21: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL
Programa de Pós-Graduação: SERVIÇO SOCIAL
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http://www.ufjf.br/ppgservicosocial/ - Contato: +5532 2102-3569
Área de atuação específica: Contribuir com uma ampliação do intercâmbio científico e
tecnológico e participação em redes de pesquisas nacionais e internacionais. Auxiliar na
melhoria da qualidade do Programa de Pós-Graduação, com vistas na elevação dos conceitos
CAPES. Contribuir para a criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas
agências nacionais e internacionais. Apoiar a produção de artigos a serem submetidos a
revistas de alto fator de impacto. Lecionar disciplinas relacionadas área de concentração no
curso de pós-graduação. Participação nos grupos de pesquisa vinculados às linhas de
pesquisa do curso.
INSTITUTO DE ARTES E DESIGN
Seleção 22: DEPARTAMENTO DE ARTES E DESIGN
Programa de Pós-Graduação: ARTES, CULTURA E LINGUAGENS
http://www.ufjf.br/ppgacl/ - Contato: +5532 2102-3350
Área de atuação específica: 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 como áreas de artes, artes visuais, estudos interartes, sociologia
da arte. O Professor Visitante deverá orientar mestrandos na área de Artes, Cultura e
Linguagens; publicar em conjunto com discentes sobre Artes, Cultura e Linguagens; ter
experiência em ensino e pesquisa na área Artes, Cultura e Linguagens. Deve ainda ser capaz
de expandir atividades de internacionalização, viabilizando intercâmbios e participação de
pesquisa, de preferência internacionais. O professor visitante deverá ainda apoiar a criação de
projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais, bem
como apoio à produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Seleção 23: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
http://www.ufjf.br/pgcbio/ - Contato: +5532 2102-3202
Área de atuação específica: É desejável que o pesquisador possua experiência em
ferramentas aplicadas a Biologia Molecular ou experiência de atuação em uma das linhas de
pesquisa do programa relacionada às subáreas de concentração de PPGCBIO, a saber:
biologia celular, microbiologia, parasitologia, imunologia ou genética. É desejável que o
professor visitante seja capaz de mediar ou contribuir para expansão das atividades de
internacionalização do PPGCBIO, bem como viabilizar inserção do programa em intercâmbios
científicos e tecnológicos e em redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais. O professor
deve ainda contribuir para a criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas
agências nacionais e internacionais, bem como apoiar, participar e produzir artigos a serem
submetidos a revistas de alto fator de impacto. Em se tratando de pesquisador estrangeiro,
uma produção científica e acadêmica deve ser compatível com bolsistas de produtividade Nível
1 do CNPq, nas em uma das áreas de atuação do PPGCBIO.
Seleção 24: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Programa de Pós-Graduação: ECOLOGIA
http://www.ufjf.br/ecologia/ - Contato: +5532 2102-3227
Área de atuação específica: O Professor Visitante deverá atuar em estudos sobre o ciclo do
carbono em ecossistemas aquáticos com ênfase no sedimento, é desejável que tenha
experiência em aplicação de isótopos em estudos limnológicos, na gerência de projetos de
cooperação internacional e na orientação ou coorientação de alunos brasileiros e estrangeiros.
Seleção 25: DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
Programa de Pós-Graduação: COMPORTAMENTO E BIOLOGIA
http://www.ufjf.br/comportamento/ - Contato: +5532 2102-3201
Área de atuação específica: O professor visitante irá atuar diretamente na área de
Comportamento ou Biologia Animal, visando expandir atividades de pesquisa através da
implantação de novas abordagens no escopo das linhas de pesquisa do programa. Além disso,
deseja-se que promova a internacionalização e o intercâmbio científico e tecnológico, bem
como a participação em redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais.

6

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
Seleção 26: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
http://www.ufjf.br/pgcc/ - Contato: +5532 2102-3387
Área de atuação específica: Pesquisar na área de Ciência da Computação, com ênfase em
uma das duas linhas de pesquisa do PPGCC: Sistemas e Tecnologias de Computação e
Aplicações da Computação. Ministrar disciplinas do Núcleo Comum e dos Núcleos Específico e
Avançado de uma das linhas de pesquisa do PPGCC. Integrar grupo de pesquisa do PPGCC.
Orientar alunos em Ciência da Computação. Colaborar com os atuais docentes do curso em
projetos de pesquisa.
Seleção 27: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Programa de Pós-Graduação: MODELAGEM COMPUTACIONAL
http://www.ufjf.br/pgmc/ - Contato: +5532 2102-3481
Área de atuação específica: O Professor Visitante deverá atuar em estudos que envolvam
modelagem matemática-computacional. É desejável que tenha experiência em projetos que
envolvam cooperação internacional e na orientação ou coorientação de alunos.
Seleção 28: DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Programa de Pós-Graduação: FÍSICA
http://www.ufjf.br/ppgfisica/ - Contato: +5532 2102-3307
Área de atuação específica: É desejável pesquisador com doutorado em Física ou áreas
afins, brasileiro ou estrangeiro, com perfil destacado em pesquisa e orientação no nível de pósgraduação em condições de interagir com alguns grupos de pesquisa do nosso programa. Ter
um perfil equivalente aos bolsistas de produtividade nível 1 PQ/CNPq, para fim de fortalecer o
nosso programa de pós-graduação. Colaborar com professores e alunos do departamento,
cooorientando alunos e ministrando disciplinas do PPG-Física-UFJF; contribuir para o
desenvolvimento de projetos; participar/integrar um ou mais grupos de pesquisa do PPGFísica-UFJF.
Seleção 29: DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO LEITE E DERIVADOS
http://www.ufjf.br/mestradoleite/ - Contato: +5532 2102-3307
Área de atuação específica: Físico-química computacional em cálculos quânticos de
propriedades estruturais, espectroscópicas lineares e não lineares de reatividade química de
moléculas. Experiência em moléculas de interesse em leite e derivados.
Seleção 30: DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE
FÍSICA
http://www.ufjf.br/profis/ - Contato: +5532 2102-3301
Área de atuação específica: 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.
Seleção 31: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO ACADÊMICO EM MATEMÁTICA
http://www.ufjf.br/mestradomatematica/ - Contato: +5532 2102-3301
Área de atuação específica: Contribuir e incentivar a produção científica na área do
programa; viabilizar o intercâmbio científico e participação em redes de pesquisa,
prioritariamente, internacionais; disponibilidade de lecionar as disciplinas de 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 pesquisadores
do programa que são da UFJF.
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Seleção 32: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Programa de Pós-Graduação: MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE
NACIONAL – PROFMAT
http://www.ufjf.br/mat/pos-graduacao/mestrado-profissional/profmat/ - Contato: +5532 21023302
Área de atuação específica: É desejável que o pesquisador comprove atuação em atividades
didáticas e de pesquisa em uma das áreas: Geometria, Sistemas Dinâmicos, Análise ou
Otimização, bem como em atividades de divulgação cientifica. O professor visitante deverá
contribuir para a melhoria das qualidades das dissertações do PROFMAT-UFJF visando a
publicação das mesmas em periódicos de alta qualidade na área respectiva. Além disto, deverá
contribuir para a criação de projetos de pesquisa visando a solicitação de recursos financeiros
a agências nacionais e internacionais.
Seleção 33: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Programa de Pós-Graduação: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/ - Contato: +5532 2102-3342
Área de atuação específica: Ministrar aulas no programa, orientar/coorientar alunos de
mestrado no programa, produção de artigos científicos, participação nas atividades do
programa, participação em grupos de estudo e pesquisa, elaboração e participação em projeto
de pesquisa a ser definido após a contratação. Todas as atividades devem ser direcionadas e
comprometidas com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa.
Seleção 34: DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Programa de Pós-Graduação: QUÍMICA
http://www.ufjf.br/pgquimica/ - Contato: +5532 2102-3302
Área de atuação específica: Atuação em atividades didáticas, de orientação (mestrado e
doutorado) e de pesquisa na pós-graduação em qualquer das quatro áreas básicas da
Química, a saber: Físico-química, Química Analítica, Química Inorgânica e Química Orgânica,
ou em Ensino de Química. O professor visitante deve ser capaz de expandir as atividades de
internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico com participação em
redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais. O professor deve ainda apoiar a criação de
projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais, bem
como produzir artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto. A produção
científica e acadêmica deve ser compatível com bolsistas de produtividade Nível 1 do CNPq.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
Seleção 35: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIA DA RELIGIÃO
http://www.ufjf.br/ppcir/ - Contato: +5532 2102-3201
Área de atuação específica: Área de Tradições Religiosas e Perspectivas de Diálogo;
Filosofia da Religião; Religião Cultura e Sociedade. Espera-se que o professor visitante exerça
atividades de pesquisa dentro das áreas de concentração do PPCIR, ministre disciplinas e
fortaleça o intercâmbio internacional do programa, visando parcerias com outros PPGs da área.
É recomendável que o pesquisador tenha vínculo ativo em algum programa de pós-graduação
e, se estrangeiro, tenha produção qualificada compatível com pesquisadores A1 do CNPq,
possuindo uma ampla rede de pesquisas com vistas à realização de intercâmbio institucional
entre o PPCIR e a instituição estrangeira.
Seleção 36: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Programa de Pós-Graduação: CIÊNCIAS SOCIAIS
http://www.ufjf.br/ppgcso/ - Contato: +5532 2102-3101
Área de atuação específica: Lecionar disciplinas e seminários; coorientar alunos de mestrado
e doutorado; desenvolver projeto de pesquisa compatível com uma das linhas de pesquisa do
PPGCSO; formar parcerias com docentes do programa e participar de grupos de pesquisa no
âmbito do PPGCSO; expandir atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio
científico e tecnológico através da participação em redes de pesquisa, prioritariamente
internacionais; apoio a projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências
nacionais e internacionais; apoio a produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto
fator de impacto.
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Seleção 37: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Programa de Pós-Graduação: FILOSOFIA
http://www.ufjf.br/ppgfilosofia/ - Contato: +5532 2102-3101
Área de atuação específica: O professor visitante deverá lecionar, orientar e participar de
projetos de pesquisa na área de concentração filosofia, linhas de pesquisa metafísica e
epistemologia. O professor visitante deverá viabilizar o intercâmbio e participação em redes de
pesquisa, prioritariamente, internacionais. O professor visitante deverá colaborar na criação de
projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e internacionais, bem
como na produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto.
Seleção 38: DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
Programa de Pós-Graduação: GEOGRAFIA
http://www.ufjf.br/ppgeografia/ - Contato: +5532 2102-3102
Área de atuação específica: Atividades no campo da Geografia Humana, tanto de caráter
didático como de pesquisa, definidas pela oferta de disciplinas, formação de grupo de estudos
e redes de pesquisa e orientação. O professor visitante deve ser capaz de expandir as
atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico com
participação em redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais. O professor deve ainda
apoiar a criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomento nas agências nacionais e
internacionais, bem como produzir em parceria com discentes do programa artigos a serem
submetidos a revistas de alto fator de impacto.
Seleção 39: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Programa de Pós-Graduação: HISTÓRIA
http://www.ufjf.br/ppghistoria/ - Contato: +5532 2102-3101
Área de atuação específica: O Professor Visitante deverá dar aulas no Programa de PósGraduação em História, cuja área da concentração é História, Cultura e Poder. Orientar alunos;
coordenar grupos de estudos e pesquisas; contribuir com a internacionalização do Programa;
coordenar Projetos de Pesquisas; participar de Bancas de Defesa de Divulgação e tese; inserirse em redes nacionais e/ou internacionais de pesquisa; deve produzir resultados publicados
em revistas bem qualificadas, nacionais e/ou internacionais.
Seleção 40: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Programa de Pós-Graduação: PSICOLOGIA
http://www.ufjf.br/ppgpsicologia/ - Contato: +5532 2102-3101
Área de atuação específica: Ter produção internacional (artigos publicados) e experiência de
participação em redes de pesquisa e eventos internacionais relacionados à Psicologia em uma
ou mais das seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento humano e processos
socioeducativos; processos psicossociais em saúde; e história e filosofia da Psicologia. Ter
disponibilidade para ministrar disciplinas, desenvolver projetos de pesquisa, orientar ou
coorientar alunos em uma ou mais das seguintes linhas de pesquisa do PPG Psicologia:
desenvolvimento humano e processos socioeducativos; processos psicossociais em saúde; e
história e filosofia da Psicologia. Para mais informações sobre as linhas de pesquisa do PPG,
ver o site do programa www.ufjf.br/ppgpsicologia ou www.ufjf.br/ppgpsicologia-eng/ (para
versão em inglês).
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Seleção 41: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA VIDA
Programa de Pós-Graduação: MULTICÊNTRICO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR
http://www.ufjf.br/pmbqbm/ - Contato: +5533 3301-1000 (Ramal 1114 ou 1585)
Área de atuação específica: O Professor Visitante deverá atuar nas áreas de Bioquímica e
Biologia Molecular e é desejável que tenha experiência acadêmica e tecnocientífica na linha de
pesquisa “Epidemiologia e controle de doenças tropicais negligenciadas com ênfase aos
aspectos de susceptibilidade, transmissão e morbidade”, com experiência comprovada por
atividades de ensino, de extensão e de pesquisa com publicações científicas de alto fator de
impacto (Qualis A Ciências Biológicas II nos últimos 3 anos) e livros; deverá participar na
expansão das atividades de internacionalização e viabilizar o intercâmbio científico e
tecnológico e redes de pesquisa, prioritariamente, internacionais; lecionar disciplina(s) e/ou
cursos de curta duração, seminários na área de atuação do curso; auxiliar na orientação de
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estudantes do PPG e no diagnóstico precoce de doenças infecciosas e parasitárias; apoiar a
criação de projetos de pesquisa para solicitação de fomentos nas agências nacionais e
internacionais, bem como apoiar a produção de artigos a serem submetidos em revistas de alto
fator de impacto.
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