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

EDITAL Nº 05, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018
ADENDO
ÁREAS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAS

Seleções nº 5, 6, 7, 10, 12, 17, 27, 30, 33, 35 e 41
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: 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: +55322101-3665
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: Professor e pesquisador na área de Comparação Internacional
em Avaliação da Educação e Currículo. As atividades que serão realizadas, no âmbito do
PPGP, serão a docência em disciplinas da área, a orientação de alunos, bem como a formação
e coordenação de Grupos de Pesquisa e a publicação de trabalhos, visando o fortalecimento
de intercâmbios em nível internacional.
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
nacionais e internacionais; orientar alunos de pós-graduação; contribuir para o
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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 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 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 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 nível 1 do CNPq na área de Engenharia Civil.

FACULDADE DE LETRAS
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.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
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 computacional. É desejável que tenha experiência em projetos que envolvam
cooperação internacional e na orientação ou coorientação de alunos.
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 como docente e pesquisador do 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 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 e apoio de artigos científicos a serem submetidos a revistas
de alto fator de impacto, participação nas atividades do programa, participação em grupos de
estudo e pesquisa, participação e apoio à criação de projetos de pesquisa para solicitação de
fomento nas agências nacionais e internacionais, sendo capaz de expandir atividades de
internacionalizaçãoe viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico e a participação em redes
de pesquisa, prioritariamente, internacionais. Todas as atividades devem ser direcionadas e
comprometidas com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa.

2

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: 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.
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:Expandir atividades de internacionalização e viabilizar o
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 em revistas de alto fator de impacto. Se estrangeiro, comprovar produção
acadêmica compatível com pesquisador 1ª do CNPq.
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