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CHAMADA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO 
DE PROFESSORAS e PROFESSORES 

PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
PSICOSSOCIOLOGIA DE COMUNIDADES E ECOLOGIA SOCIAL 

 
 

Conforme decisão da Comissão Deliberativa de 30/07/2020, a Coordenação do 
Programa EICOS informa a todas as interessadas e todos os interessados, a abertura do 
período de submissão de candidaturas para credenciamento de professores da UFRJ 
para o quadro permanente.  
 

A avaliação das candidaturas será realizada por Comissão Interna especificamente 
convocada para esse fim, que emitirá parecer com base nas diretrizes da CAPES para a 
área de Psicologia, disponível através do link seguinte: 
https://www.capes.gov.br/images/Documento_de_%C3%A1rea_2019/PSICOLOGIA.pdf  
 

Os critérios de credenciamento dos professores e os procedimentos estão descritos 
em anexo.  As interessadas e interessados devem seguir as orientações abaixo.  
 

A inscrição deverá ser feita, em caráter excepcional em função da pandemia de 
COVID-19, mediante entrega por e-mail da documentação. Cópias digitais (assinadas e 
datadas) deverão ser enviadas para a Secretaria do Programa através do e-mail 
secretariaeicos@gmail.com, com cópias para a Coordenação, e-mail 
coord.eicos.ufrj@gmail.com e para o presidente da Comissão de Credenciamento, Prof. 
Dr. Emerson Merhy, email emerhy@gmail.com. O prazo final para entrega e envio é o 
dia 31 de agosto de 2020. 
 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 
1) Carta de uma página (em pdf) dirigida à coordenação do Programa EICOS, 
manifestando interesse em integrar o corpo docente do programa, indicando: 
- adesão à linha de pesquisa almejada; 
- participação em grupo(s) de pesquisa, redes e parcerias nacionais e internacionais;  
- publicações planejadas para submissão para o restante do ano de 2020 e 2021; 
-  endereço completo, telefone fixo, telefone celular e e-mails alternativos se tiver. 
 
2) Dois CV LATTES (em pdf) gerados pela plataforma (atualizado em agosto de 2020) 
devem ser enviados: 
a) modalidade completa, com toda a produção da vida da candidata ou candidato; 
b) parcial, com a produção bibliográfica, técnica e artística dos últimos 5 anos do 
candidato ou candidata.  

 
3) Cópias das publicações dos últimos 5 anos (livros, capítulos de livro, artigos em 
revista com avaliação por pares, anais de congresso). Os trabalhos publicados na internet 
poderão ser indicados apenas por links funcionais. No caso de livros e capítulos, 
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exemplares em pdf devem ser anexados. Na impossibilidade de apresentação de pdf de 
livros completos, encaminhar pdf com título, sumário, ficha catalográfica, comitê 
editorial e/ou científico, além de, ao menos, um capítulo.  As publicações apresentadas 
devem incluir a nota de avaliação no Qualis CAPES dos periódicos e dos livros, 
indicando o ano de referência (2010-2012; 2013-2016; 2017-2020 - 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/). 
 
4) Plano de trabalho (em pdf), com no máximo, três (3) 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 EICOS de forma integrada nos próximos dois anos, 
indicando a linha de pesquisa. Sugerimos que o candidato ou candidata explore o site do 
programa (http://www.pos/eicos.psicologia.ufrj.br), notadamente a página relativa aos 
currículos de Mestrado e Doutorado onde se encontram os descritivos das disciplinas 
(http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/pt/academia/disciplinas-2/). 
 
5) Proposta de projeto de pesquisa original do candidato (em pdf), relacionado com uma 
das linhas de pesquisa do Programa com no máximo 20 páginas;  
 
6) Declaração de disponibilidade de carga horária para exercício de atividades no 
Programa (em pdf) e de compromisso em obter a aprovação do Departamento e da 
Congregação da unidade de exercício do cargo.  
 
7) Termo de Adesão assinado e datado (em pdf). 
 
 

Sugerimos que os títulos dos arquivos obedeçam ao seguinte padrão: 
“NOME_ÚLTIMO SOBRENOME_Tipo de documento.pdf”. Para arquivos de um 
mesmo tipo (por ex. artigos), por favor, coloque-os todos em um único pdf. 
 
 

      
Prof. Dr. Milton N. Campos 
Coordenador 
 
 
 


