
 
 

CHAMADA PARA NOVOS CREDENCIAMENTOS - 2021 

 

1. Inscrições  

 

Estão abertas as inscrições, no período de 10/02/2021 a 24/02/2021, para professore(a)s 

efetivos do Departamento de Ciências Sociais e de outros Departamentos da UFPB, assim 

como de outras instituições, para preenchimento de 03 (três) vagas de professor(a) permanente 

no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS-UFPB).  

 

O(a)s interessado(a)s deverão submeter os documentos abaixo através do email 

selecaoppgs.ufpb@gmail.com. 

 

1. Solicitação dirigida à Coordenadora, Prof. Dra. Simone M. Brito;  

2. Impressão da Primeira Página do Currículo Lattes atualizado;  

3. Plano de trabalho, no qual deve conter:  

a) Apresentação das motivações que fundamentam o interesse e a candidatura, 

incluindo sua localização no plano geral da carreira;  

b) indicação da(s) linha(s) de pesquisa do Programa nas quais pretende atuar (ensino, 

pesquisa, extensão, eventos e orientação), com a devida fundamentação;  

c) apresentação de um plano/intenções de intercâmbios nacionais e internacionais 

(projetos de pesquisa, constituição de redes, participação em eventos e instituições 

acadêmicas, realização de pós-doutorado);  

d) apresentação de um plano de publicações para o período 2021-2024 (incluindo 

publicações já aprovadas, encaminhadas, em elaboração, projetadas).  

e) Indicação de outros planos/intenções que justifiquem o credenciamento  

 



 
2. Sobre os Procedimentos de Avaliação e Seleção  

 

2.1 Em uma primeira fase, serão observados os requisitos estabelecidos pela RESOLUÇÃO 

PPGS-UFPB Nº 01/2015, que regulamenta os procedimentos de credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento em complementação ao Regulamento do PPGS-UFPB 

(todos os documentos de referência encontram-se disponíveis no site do PPGS), os quais estão 

dispostos no Art. 4º:  

 

“1. Ter publicado no Quadriênio anterior, acrescido do período que se estende até a 

data do lançamento do referido edital, um mínimo de quatro produções, sendo uma 

delas no estrato superior (Qualis Periódico B1, A2 ou A1) e as demais podendo ser: 

em periódico (com Qualis igual ou acima de B2) ou em livro autoral, organização de 

coletânea e capítulo de livro (sendo, quanto a estes últimos três casos, observados 

como critérios mínimos de aceitação os usados pela Plataforma Sucupira para estes 

tipos de publicações);  

 

2. Participar (ou ter participado nos últimos 3 anos), como coordenador ou membro, 

de projeto de pesquisa aprovado por instituição de fomento (CAPES, CNPq ou outra 

reconhecida como tal), não incluindo PIBIC;  

 

3. Estar vinculado a grupo de pesquisa credenciado na Plataforma do CNPq;  

 

4. Ter apresentado, nos últimos dois anos do Quadriênio, acrescido do período que se 

estende até a data do lançamento do referido edital, pelo menos dois trabalhos em 

congresso nacional ou internacional da área de Sociologia e Ciências Sociais”  

 

Acrescenta-se a esses a prioridade ao título de doutorado em Sociologia ou em 

Ciências Sociais, sendo neste último caso com concentração em Sociologia.  

 

Acrescenta-se, ainda, que será observada, como critério de avaliação, a distribuição 

dos candidatos pelas linhas de pesquisa do programa, levando em consideração as 

necessidades do PPGS.  

 



 
2.2 Com os pré-selecionados na primeira fase, será feita uma análise comparativa dos 

respectivos Currículos Lattes e Planos de Trabalho, com base na qual serão selecionados os 

aprovados.  

 

2.3 A depender do quadro de candidatos, o Programa poderá decidir pelo credenciamento de 

um número maior ou menor do que as 3 vagas ofertadas.  

 

2.4 Os resultados da seleção serão homologados na reunião do Colegiado do PPGS. 

 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021 


