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CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORAS e 
PROFESSORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

PSICOSSOCIOLOGIA DE COMUNIDADES E ECOLOGIA SOCIAL 
 
 
Conforme decisão da Comissão Deliberativa de 29/03/2019, a Coordenação do 
Programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social informa a todas as 
interessadas e todos os interessados a abertura do período de submissão de candidaturas 
para credenciamento de professores.  
 
A avaliação das candidaturas será realizada por Comissão de Credenciamento 
especificamente convocada para esse fim, que emitirá parecer com base nas diretrizes 
da CAPES para a área de Psicologia, disponíveis no link seguinte: 
http://www.capes.gov.br/component/content/article/74-dav/caa2/4681-
psicologia?Itemid=713 . Os critérios de credenciamento dos professores e os 
procedimentos estão disponíveis no site, através do seguinte endereço: 
http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp-
content/uploads/Criterios_cred_recred_descred_PPGPsicossociologia.pdf 
 
Em seguida, o colegiado do Programa deliberará sobre as recomendações da Comissão 
de Credenciamento e divulgará os resultados até o final do mês de junho de 2019. Os 
docentes aprovados no processo deverão assinar um Termo de Adesão, cujo teor será 
disponibilizado no site do Programa até o final do processo seletivo. 
 
Os interessados e interessadas devem seguir as orientações abaixo. 
 
A inscrição dos interessados deverá ser feita mediante entrega dos documentos 
digitalizados em pdf, listados abaixo, através do site do Programa. As cópias digitais, 
assinadas e datadas, além da submissão online, devem ser enviadas para o e-mail 
assessoriaeicos@gmail.com, em nome de Flavio Lyra, técnico administrativo 
responsável pela assessoria ao corpo docente. O prazo final para a submissão online e o 
envio por e-mail é o dia 31 de maio de 2019. 
 
Documentos digitais a serem submetidos no site e enviados por e-mail, em pdf: 
1) Carta de uma página dirigida à Coordenação do Programa EICOS, justificando 
interesse em integrar o corpo docente do programa, acompanhada de anexo com as 
seguintes informações (em quantas páginas forem necessárias): 
- em qual categoria de participação é solicitada (quadro permanente ou de 
colaboradores); 
- em qual linha de pesquisa solicita integração; 
- de quais grupo(s) de pesquisa, redes e parcerias nacionais e internacionais participa; 
- quais publicações planeja submeter em 2019 e, caso haja, 2020; 
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- endereço completo, telefones residencial e de celular e e-mail. 
 
2) Gerar dois documentos em pdf a partir do Currículo Lattes (atualizado): 

a) Completo, com toda a produção da vida do candidato; 
b) Parcial, com a produção dos últimos 5 anos do candidato.  
 

3) Cópias das publicações dos últimos 5 anos, com indicação clara, na primeira página 
de cada uma delas, da nota de sua avaliação no Qualis CAPES em Psicologia 
(periódicos e livros). Indicar também a nota de avaliação em outras áreas das 
Humanidades, Ciências Sociais e Ciências da Saúde em virtude de a futura avaliação 
poder estar relacionada com o Colégio de Humanidades da CAPES. Os trabalhos 
publicados na internet poderão ser indicados apenas com a apresentação das referências 
bibliográficas em página indicando suas avaliações Qualis, acompanhadas de links 
funcionais. No caso de livros, o candidato ou candidata deve gerar um único pdf por 
livro com cópias da: capa, contra-capa, página com comissão editorial e/ou comissão 
científica, ficha catalográfica, introdução e conclusão do livro se for o caso, e um 
capítulo da obra. 
 
4) Plano de trabalho com, no máximo, três (03) páginas, incluindo proposta de 
atividades de ensino (disciplina com ementa e bibliografia, áreas de orientação de 
dissertações e teses), pesquisa e extensão (atividades, local, público alvo) a serem 
desenvolvidas no Programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social de 
forma integrada nos próximos dois anos. 
 
5) Proposta de projeto de pesquisa original do candidato, relacionado com uma das 
linhas de Pesquisa do Programa com, no máximo, 20 páginas. 
  
6) Declaração de disponibilidade, indicando claramente o número de horas que dedicará 
semanalmente. 

 
 
        
Prof. Milton N. Campos 
Coordenador do Programa em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social 
 
 
 


