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Edital Interno – Recomposição do quadro de docentes do PPGEM 

 
1. Objetivo: selecionar professores da UFMG para participar do quadro de docentes permanentes e 

colaboradores do PPGEM. 
 
2. Vagas: O número máximo de docentes colaboradores selecionado será tal a manter em, no 

máximo, 20% a porcentagem destes no corpo docente. 
 

3. Candidatos elegíveis 
a. Todos os docentes permanentes e colaboradores do PPGEM, cujo período de 

credenciamento se encerra no segundo semestre de 2021, e que estejam interessados em 
renovar o credenciamento devem se inscrever; 

b. Docentes colaboradores do PPGEM, mesmo que com credenciamento válido para 2022, 
podem se candidatar para vagas de docentes permanentes;  

c. Docentes da UFMG com histórico de atuação em pesquisa nas áreas de concentração do 
PPGEM e com vínculo/interação atual ou anterior com o programa podem se inscrever.  
 

4. Procedimento para a inscrição de candidatos: 
a. Preenchimento do formulário próprio (formulário credenciamento 2021) disponível na página 

do programa na internet. Deve-se utilizar a classificação dos artigos publicados segundo o 
sistema Qualis da CAPES (Engenharias II) obtida no período do quadriênio 2013-2016. Caso 
julgue necessário, o candidato pode incluir justificativa para algum dado incluído no 
formulário; 

b. CV Lattes atualizado; 
c. Documentos que comprovem as informações no CV Lattes poderão ser eventualmente 

solicitados;  
d. Envio do formulário preenchido e arquivo pdf do CV Lattes para secretaria do PPGEM por e-

mail. 
 
5. Período de avaliação: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.  

 
6. Critérios para a seleção 

a. Candidatos cujo credenciamento como docente permanente no PPGEM se encerra até 
dezembro de 2021, que orientam alunos do PPGEM e que obtiverem a pontuação mínima 
indicada na Resolução 02/2017 terão automaticamente o pedido de credenciamento 
aprovado até 31/12/2023; 

b. Demais candidatos: serão selecionados aqueles com maior pontuação obtida a partir da 
aplicação da Resolução 02/2017 e com vínculo/interação atual ou anterior demonstrada com 
o programa (através de coorientação de estudantes do PPGEM e/ou oferecimento de 
disciplinas no PPGEM). Candidatos que nunca participaram do corpo docente do PPGEM, 
caso aprovados, serão preferencialmente incluídos como docentes colaboradores (com 
exceção daqueles que defenderam suas teses a partir de 2017, que poderão ser admitidos 
como jovem docente permanente).   

 
7. Período de inscrições: 01/01/2022 a 15/01/2022.  
8. O julgamento dos pedidos será realizado pelo Colegiado do PPGEM.  
9. Os resultados serão divulgados por e-mail para os inscritos a partir de 31/01/2022. 
10. Recursos relativos ao resultado desse edital deverão ser enviados por e-mail para a secretaria do 

Programa até 5 (cinco) dias úteis após divulgação dos resultados.  
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