
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

EDITAL N.01/2020 RETIFICADO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PÓS-DOUTORADO/PPGG 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba informa que 

estarão abertas, no período de 20 a 29 de janeiro de 2020 inscrições para candidaturas a 01 (uma) 

bolsa de estudos, em nível de Pós-doutorado. A implementação da bolsa estará sujeita à 

disponibilidade de recursos da CAPES. 

 

 1. OBJETIVO  

Promover o fortalecimento das atividades de pesquisa, realização de estudos de alto nível e a inserção 

de pesquisadores brasileiros e estrangeiros para integrar as atividades desenvolvidas no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba em uma de suas três linhas de 

pesquisa: A) Cidade e Campo: espaço e trabalho ou B) Gestão do território e análise geoambiental ou   

C) Educação Geográfica. 

 
2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE  

a. Apresentar título de doutor em Geografia ou área afins, quando da implementação da bolsa, obtido 

em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este será objeto de análise pela Comissão Avaliadora do processo seletivo 

designada pela Coordenação do PPGG;   

b. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  

c. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

d. Não acumular a bolsa na data de contratação ou durante a vigência do Pós-Doutorado;  

e. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. No caso de ser estrangeiro, ter visto temporário; 

f. Ter concluído o Doutorado nos últimos 5 (cinco) anos, considerando a data de início das inscrições; 



g. Ter disponibilidade para desenvolver pesquisa, ministrar disciplinas, orientar alunos(as) e participar 

de atividades acadêmicas no PPGG.  

3. DURAÇÃO, VALOR E INÍCIO DE VIGÊNCIA DA BOLSA 

O período de duração da bolsa será de 24 (vinte e quatro) meses e poderá ser renovado anualmente até 

atingir o total de 60 (sessenta) meses. A manutenção da bolsa e a sua renovação dependerá do 

desempenho do (a) bolsista e do interesse do Programa, a ser avaliado pelo Colegiado do PPGG.  

O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) e tem vigência a partir do mês de fevereiro 

de 2020. A efetivação da bolsa está sujeita à disponibilidade de recursos da CAPES.  

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo I); 

b) Registro Geral (RG) para pesquisadores brasileiros, ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), 

para pesquisadores estrangeiros residentes no Brasil;  

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) para pesquisadores brasileiros;  

d) Cópia da Certidão de Reservista Militar, no caso dos candidatos brasileiros do sexo masculino; 

e) Cópia do comprovante de quitação de obrigações eleitorais com cópia de comprovante da última 

eleição; 

f) Folha de identificação do passaporte, quando estrangeiro; 

g) Diploma de Doutorado em Geografia ou áreas afins (frente e verso). No caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, também a cópia digital da tese e do histórico escolar;  

h) Cópia do Currículo Lattes dos últimos 05 (cinco) anos atualizado até a data do envio da inscrição 

do(a) candidato(a); Com cópia das produções acadêmicas comprovadas; 

i) Plano de trabalho a ser desenvolvido de acordo com a Linha de Pesquisa na qual o candidato(a) 

pretende atuar: A) Cidade e Campo: espaço e trabalho ou B) Gestão do território e análise 

geoambiental ou C) Educação Geográfica. No plano de trabalho deverão constar atividades de 

pesquisa, ensino e orientação no Programa de Pós-Graduação em Geografia, com indicação do (a) 

provável supervisor (a) e seguindo os itens do ANEXO II. 

j) Indicação de um supervisor docente do quadro de docentes permanentes do Curso de Doutorado do 

PPGG para o acompanhamento do projeto de pesquisa a ser desenvolvido, de acordo com a linha de 

pesquisa pretendida.  

 

l) Todos os documentos devem ser enviados em um único arquivo em formato PDF.  



5. INSCRIÇÃO 

A inscrição com a devida documentação comprobatória deverá ser realizada  exclusivamente pelo e-

mail do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPB: posgeo.ufpb@gmail.com, com data de 

postagem até 29/01/2020 às 14 horas. 

 
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS CANDIDATURAS  

a) Pontuação da produção intelectual (conforme tabela no Anexo III) (Peso 5). A avaliação da 

produção acadêmica será pelo Currículo Lattes e somente serão consideradas as produções acadêmicas 

comprovadas. A responsabilidade pela comprovação será exclusiva do/a candidato/a. Ao (à) 

candidato(a) que obtiver a maior pontuação será atribuída a nota 10 e os (as) demais terão pontuação 

quantificada proporcionalmente a essa maior nota. 

 

b) O plano de trabalho receberá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) (conforme critérios de avaliação do 

Anexo IV) (Peso 5).  

 

c) Três docentes designados pela Coordenação do PPGG formarão a Comissão Avaliadora do 

processo seletivo. 

 

7. CALENDÁRIO 

 

20/12/2019 Divulgação do Edital 

20/01/2020 a 29/01/2020 Período das inscrições (via e-mail) 
30 e 31/01/2020 Homologação das inscrições 

31/01/2020 Divulgação da homologação das inscrições na página do PPGG 

03 a 06/02/2020 Análise e seleção das candidaturas 

07/02/2020 Resultado (classificação) na página do PPGG 
07 e 08/02/2020 Recurso (via e-mail) 

10/02/2020 Resultado final na página do PPGG 
 

 

 
8. DOS CASOS OMISSOS 

 

a) Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do PPGG.  

b) Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação..  

 

 

 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2019. 
 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFPB 

 

mailto:posgeo.ufpb@gmail.com


ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome Completo 

Sexo Estado Civil Data Nasc. CPF 

Identidade Órgão Emissor UF Nº Reservista 

Título de Eleitor Zona Seção 

Endereço Residencial 

Cidade UF CEP Pais 

DDD Fone e-mail: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Formação Acadêmica 

Curso de Graduação: 

Instituição: 

Ano de Conclusão: 

Curso de Pós-Graduação Mestrado 

Instituição: 

Ano de Conclusão: 

Curso de Pós-Graduação Doutorado 

Instituição: 

Ano de Conclusão: 

Linha de Pesquisa de interesse do candidato(a): 
(  ) A:Cidade e Campo: espaço e trabalho  (  ) B: Gestão do território e análise geoambiental   (  ) C: Educação Geográfica 

Nome do provável supervisor: 

Poderei dedicar-me integralmente às atividades referentes ao Plano de Trabalho, não 

desenvolvendo atividades complementares remuneradas. 

 

Data: ______/______/_______ 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 



 

ANEXO II 

ESTRUTURA DO PLANO DE TRABALHO 

 

- Proposta de pesquisa resumida a ser desenvolvida, da qual devem constar: 

 * Justificativa; 

 * Objetivos; 

 * Problemática; 

 * Procedimentos; 

 * Resultados esperados. 

 

- Detalhamento das atividades de ensino. 

 

- Demais atividades acadêmicas (Temáticas para orientação de alunos, vinculação a Grupos de 

Pesquisa e Laboratórios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Item Título Valor por item 

1 Exercício de magistério em curso de ensino superior na área de formação ou em 

área afim. Valor por ano, sem sobreposição de tempo.  
 

1,0 

2 Exercício de atividade profissional de nível superior, de assessorias e projetos na 

área. Valor por ano, sem sobreposição de tempo.  
 

0,5 

3 Publicação de livro didático/técnico ou de interesse para a área, de autoria exclusiva 

do candidato.  
 

1,6 

4 Publicação de livro didático/técnico ou de interesse para a área, em coautoria.  
 

0,8 

5 Publicação de capítulo de livro didático/técnico ou de interesse para a área, de 

autoria exclusiva do candidato.  
 

0,6 

6 Orientações concluídas de monografias de conclusão de curso de graduação. Valor 

por orientação.  
 

0,2 

7 Orientações concluídas de monografias de conclusão de curso de pós-graduação 

lato sensu. Valor por orientação. 
 

0,7 

8 Orientações concluídas de dissertações de mestrado. Valor por orientação. 
 

1,2 

9 Orientações concluídas de teses de doutorado. Valor por orientação. 
 

1,8 

10 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito A1 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

4,0 

11 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito A2 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

3,5 

12 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito A3 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 

2,5 

13 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito A4 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 

2,0 

14 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito B1 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

1,5 

15 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito B2 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

1,0 

16 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito B3 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

0,5 

17 Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial 

Conceito B4 (QUALIS - Geografia) considerando a nova publicação do Qualis 

definido pela área de Geografia. 
 

0,2 

18 Artigos publicados em periódicos científicos especializados de língua estrangeira 

não incluídos no QUALIS. 
 

1,5 

19  Trabalhos completos publicados em anais de eventos internacionais. 
 

0,7 

20 Trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais.  
 

0,6 

21 Resumos expandidos publicados em anais de eventos internacionais.  
 

0,5 

22 Resumos publicados em anais de eventos internacionais.  
 

0,4 



23 Resumos expandidos publicados em anais de eventos nacionais.  
 

0,4 

24 Resumos publicados em anais de eventos nacionais.  
 

0,2 

25 Organização e editoração de livros e periódicos, com corpo editorial.  
 

0,4 

26 Confecção de mapas, cartas geográficas e maquetes.  
 

0,3 

27 Participação em bancas examinadoras de doutorado.  
 

0,8 

28 Participação em bancas examinadoras de qualificação de doutorado.  
 

0,4 

29 Participação em banca examinadora de mestrado.  
 

0,4 

30 Participação em bancas examinadoras de qualificação de mestrado.  
 

0,2 

31 Participação em bancas examinadoras de graduação, aperfeiçoamento, 

especialização.  
 

0,1 

32 Participação em banca examinadora de concurso público.  
 

0,2 

33 Participação em bancas examinadoras no exterior.  
 

0,5 

34 Tradução de livro na área.  
 

0,6 

35 Tradução de capítulo de livro ou artigo na área.  
 

0,3 

36 Organização de evento científico.  
 

0,6 

37 Coordenação ou vice coordenação em evento de ensino, pesquisa e extensão com 

financiamento de instituições de fomento ou convenio (MEC, CAPES, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação).  
 

0,6 

38 Parecer em artigo científico, ou parecerista ad hoc de revista científica na área.  
 

0,3 

39 Editor de Revista com QUALIS na área. Valor por revista.  
 

0,4 

40 Conferência, palestra, mesa-redonda em evento científico nacional.  
 

0,2 

41 Aula magna/aula inaugural em instituição de ensino superior.  
 

0,4 

42 Participação em mesas redondas, palestras ou conferências em eventos realizados 

no exterior.  
 

0,5 

43 Coordenação de simpósio, mesa-redonda nacional.  
 

0,2 

44 Coordenação de simpósio, mesa-redonda internacional.  
 

0,4 

45 Projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão aprovados em Instituição de Fomento.  
 

0,6 

46 Participação em projetos de pesquisa internacionais.  
 

1,0 

47 Relatório final de projeto de pesquisa na área aprovado em Instituição de Fomento.  
 

0,3 

48 Orientações concluídas e aprovadas: Iniciação Científica  

(PIBIC/PIVIC/CNPq-balcão/PET) pontos por aluno e por ano.  
 

0,4 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

 

a. Relevância científica do Plano de Trabalho; 

b. Integração do Plano de Trabalho com a linha de pesquisa do PPGG indicada; 

c. Clareza da problemática e dos objetivos da pesquisa; 

d. Impactos do Plano de Trabalho no PPGG; 

e. Potencial de colaboração com os grupos de pesquisa do PPGG; 

f. Viabilidade de execução do Plano de Trabalho; 

g.Viabilidade econômico-financeira do Plano de Trabalho 

 

 

 


