
 

 
 

MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA  

EM REDE NACIONAL 

 

EDITAL PROFSOCIO / UEL N° 01/2020:   

CREDENCIAMENTO DOCENTE PARA O ANO DE 2021 
 

Considerando a crise pandêmica de COVID-19, a Coordenação do 
Programa de Mestrado Profissinal de Sociologia em Rede Nacional  - 
PROFSOCIO, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, torna pública a 
abertura de inscrições, por e-mail e com documentação em suporte digital – 
PDF, para a realização de seleção de docentes. 

 

1 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo de ingresso de docentes no Programa de Pós-
Graduação do Mestrado em Sociologia (PROFSOCIO), na UEL, para o ano de 
2021, será constituído das seguintes etapas:  

a. inscrição e envio de documentação digital, somente por e-mail;  

b. homologação da inscrição, tendo em vista os requisitos estabelecidos;  

c. análise quantitativa (pontuação) e qualitativa (relação com o perfil requerido 
pela linha e núcleo);  

d. divulgação dos nomes dos/as candidatos/as selecionados/as. 

 

1.1 Requisitos para inscrição no processo de credenciamento de docentes 

1.1.1 A inscrição será realizada por e-mail. O/a candidato/a deverá enviar os 
arquivos digitais em formato PDF em um único e-mail para endereço 
profsocio.uel@gmail.com, seguindo rigorosamente as orientações dispostas 
neste edital. 

Assunto/Título do e-mail: Credenciamento docente 2021 

Corpo do texto: Eu, (nome), conforme disposto no EDITAL PROFSOCIO 
01/2020, encaminho a documentação em 02 arquivos para inscrição e solicito a 
confirmação de recebimento. 

Atenciosamente, 

Nome completo 

 

ANEXOS:  

1° ARQUIVO nomeado: credenciamento; primeiro nome e último nome 
(Exemplo: credenciamento-Joana-Ribeiro).  

2° ARQUIVO nomeado: credenciamento; primeiro e último nome do/a 
candidato/a; lattes (Exemplo: credenciamento-Joana-Ribeiro-lattes) 

1.1.2 - Arquivos e sequência de organização dos documentos 

1° ARQUIVO nomeado: credenciamento; primeiro nome e último nome 



(Exemplo: credenciamento-Joana-Ribeiro) 

Nesse Primeiro Arquivo deve ser enviada a documentação em formato PDF, 
conforme a sequência abaixo: 

a. solicitação formal do/a interessado/a, em formulário específico, indicado 
pelo Edital nº. 01/2020 PROFSOCIO/UEL (Anexo I); 

b. comprovação de produção bibliográfica em artigos, em periódicos 
qualificados, conforme Qualis CAPES 2017 (Anexo II - Ficha de Pontuação 
da Produção Bibliográfica), publicados no período entre 2017 a 2020.  
Serão computados artigos aceitos para publicação mediante a 
comprovação de carta de aceite. A tabela com Qualis 2017 deverá ser 
solicitada pelo/a interessado/a por meio do e-mail 
profsocio.uel@gmail.com . Para comprovação da publicação será 
necessário anexar ficha catalográfica do periódico, acrescida da primeira 
página do artigo (que informa página inicial e final). Para a comprovação do 
envio para publicação será necessário anexar print da página da Revista 
em que consta o artigo submetido. Em relação à Carta de Aceite, solicita-
se que contenha previsão do ano de publicação. A apresentação da Ficha 
de Pontuação da Produção Bibliográfica (Anexo II) deve estar devidamente 
preenchida e comprovada, em consonância com as informações 
constantes do Currículo Lattes.  

c. comprovação de atividade docente em conformidade com o item 2, do 
Anexo III – Ficha de Pontuação da Atividade Docente. A Ficha de 
Pontuação da Atividade Docente deve estar devidamente preenchida e 
comprovada, em consonância com as informações constantes do 
Currículo Lattes.   

d. comprovação de vinculação com instituições públicas ou privadas de 
Ensino Superior, ou Ensino Tecnológico, ou Educação Básica. 

e. comprovação de título acadêmico de doutor/a (no mínimo), obtido em 
programas recomendados e reconhecidos pela CAPES, ou 
agência/instituição compatível no exterior, devidamente convalidado por 
instituição brasileira; 

f. apresentação da cópia do projeto de pesquisa em andamento, o qual 
integra como coordenador/a ou como colaborador/a, aprovado pela 
Instituição de origem ou por agência de fomento estadual, nacional ou 
internacional; 

g. comprovação de participação em grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq; 

h. apresentação de documento comprobatório de anuência da chefia da 
Instituição a qual está vinculado; (poderia ser solicitado depois) 

i. comprovação de orientação de iniciação científica (IC) e/ou de trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) e/ou de monografia, referente ao período de 
2017-2020; 

j. apresentação de plano de trabalho, contendo: 1) indicação de disciplinas 
obrigatórias e optativas ofertadas pelo PROFSOCIO que poderia ministrar 
ou colaborar (ou ainda sugestão de novas disciplinas optativas); 2) 
comprovação de artigos submetidos ou projeção de submissões de artigos; 
3) sugestão de eventos; atividades formativas ou demais ações que 
pretende desenvolver com os/as discentes do Programa.  

2° ARQUIVO nomeado: credenciamento-primeiro e último nome do/a 
candidato/a-lattes (Exemplo: credenciamento-Joana-Ribeiro-lattes), deve ser 
enviado: 

 

mailto:profsocio.uel@gmail.com


k. apresentação do Currículo Lattes dos últimos quatro anos (2017 e 2020), 
acrescido de documentação comprobatória relativa apenas ao período.  

O Currículo Lattes deve ser exportado em modo completo - formato RTF, e, 
posteriormente, convertido e salvo em formato PDF, para então ser enviado 
como o segundo anexo do e-mail de inscrição.  

Os/as professores/as que não apresentarem titulação em Educação, ou Ciências 
Sociais, ou Sociologia, mas em áreas afins, poderão inscrever-se quando: 

l. produziram tese de doutorado, abordando temática nitidamente ligada à 
Educação e Ciências Sociais; ou 

m. publicaram trabalhos em periódicos e\ou livros com objetos nitidamente 
ligados à Educação ou Ciências Sociais (constar a informação no lattes e 
apresentar comprovantes). 

 

Toda documentação exigida deverá ser enviada em um único e-mail para  
endereço profsocio.uel@gmail.com, seguindo rigorosamente as orientações 
dispostas neste edital. 

Não será permitido anexar documentos após o período de inscrição. 

 

1.2 Homologação 

A homologação da inscrição do/a candidato/a ocorrerá mediante o atendimento 
dos requisitos indicados no item 1.1, deste Edital, e tornada pública conforme 
item 4 do cronograma (item 1.4, deste Edital). 

Caberá recurso em caso de indeferimento da inscrição. 

 

1.3 Pontuação e Avaliação 

Para candidatos/as com inscrição homologada proceder-se-á análise quantitativa 
(pontuação do currículo), em conformidade com os parâmetros informados no 
item 1.1 e nos Anexos II e III, deste Edital. A análise qualitativa será realizada 
tendo em vista o perfil docente definido pela Linha, conforme consta do item 2, 
deste Edital.  

 

1.4 Cronograma do processo 

 

Etapas Prazos 

Realização das inscrições e entrega da 
documentação. Por e-mail, conforme 
instruções constantes neste edital. 
profsocio.uel@gmail.com 

De 17 a 24 de Novembro de 
2020 

 

Verificação da documentação entregue 
pelos/as candidatos/as e homologação 
das inscrições.  

 
 
De  25 de novembro de 2020 

 

Divulgação das inscrições 
homologadas no site PROFSOCIO/UEL 
http://www2.uel.br/pos/profsocio/ 

A partir das 18h00 de 25 de 
novembro de 2020 

 

 Apresentação de recursos. Devem ser  
encaminhados para o e-mail  

26 de novembro de 2020 



Análise da documentação De 26 a 30 de novembro de 2020 

Divulgação dos credenciamentos 
aprovados no site  PROFSOCIO/UEL 
http://www2.uel.br/pos/profsocio/ 

 

A partir das 16h de 30 de novembro de 
2020  

Apresentação de recursos. Devem ser  
encaminhados para o e-mail 
profsocio.uel@gmail.com 

01 de Dezembro de 2020. 

Divulgação do resultado de recursos e 
resultado final no site  
PROFSOCIO/UEL 

http://www2.uel.br/pos/profsocio/ 

A partir das 16h00 de 02 de Dezembro 
2020. 

 
 

  
 



1.5 Inscrições 

As inscrições e envio de documentos deverão ser feitas exclusivamente por um 
único e-mail, conforme orientações constantes neste edital. Não serão aceitas 
inscrições por Correio ou por entrega da documentação física de modo 
presencial na secretaria DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLCH / 
PROFSOCIO/UEL. 

 
 

2. DO PERFIL DOS/AS  CANDIDATOS/AS 

 

2.1 LINHA  1 Linha 1: Educação, escola e sociedade 

Objetivos: 
Esta linha de pesquisa reúne investigações sobre questões da sociedade brasileira 
diretamente relacionadas com a educação e o ambiente escolar, a partir da 
contribuição das diferentes áreas das Ciências Sociais. Aborda questões, tais como: 
sistema escolar, desigualdades educacionais, políticas públicas, relações de poder 
na escola, diversidade e especificidades regionais, violência, evasão escolar, 
processos identitários e interculturalidade, interfaces entre família e escola, 
interações entre escola e comunidade. 

2.1  

Perfil do/a Candidato/a: Realização de projetos de pesquisa desde as 
perspectivas das Ciências Sociais sobre a educação, a escola, os sistemas de 
ensino, as desigualdades educacionais. Ter orientado TCCs em ao menos um 
desses níveis: na graduação, na pós-graduação lato e stricto sensu, Iniciação 
Cientifica. Coordenação e/ou participação em ao menos uma dessas 
modalidades: Laboratórios de Ensino, PIBIC,  PIBID, Residência Pedagógica, 
PRODOCÊNCIA, OBEDUC, entre outros projetos que associam pesquisa, 
ensino e extensão nas escolas, ONGS, Movimento Sociais e universidades.  

Número de Vagas: 1 

 

2.2 LINHA 2 –  Juventude e questões  contemporâneas 

Objetivos: Esta linha de pesquisa reúne investigações acerca da condição do 

jovem na sociedade brasileira, em especial nos espaços escolares, relacionada 
com as questões atuais trabalhadas no âmbito das Ciências Sociais, tais como: 
sexualidade, trabalho, religião, gênero, cultura, questões étnico-raciais, 
políticas públicas, direitos humanos, mídias, redes sociais, meio ambiente, 
consumo, urbanidades e ruralidades.  

Perfil do/a Candidato/a: Realização de pesquisas sobre juventudes, 
estudantes na intersecação com as escolas, os componentes curriculares e a 
socialização no espaço da escola.  Ter orientado TCCs em ao menos um 
desses níveis: na graduação, na pós-graduação lato e stricto sensu, Iniciação 
Cientifica. Coordenação e/ou participação em ao menos uma dessas 
modalidades: PIBIC, PIBID, Residência Pedagógica, PRODOCÊNCIA, 
OBEDUC, Observatórios das Juventudes, PROJOVEM, assessoria à 
Movimentos Sociais ou Culturais, ONGs com foco também nas juventudes, 
entre outros projetos que associam pesquisa, ensino e extensão na sociedade,  
nas escolas e universidades, tendo como foco as juventudes.  

Número de Vagas: 01 



 
2.3 LINHA 3 – Práticas de ensino e conteúdos curriculares 

OBJETIVOS: Esta linha de pesquisa reúne investigações voltadas para o 

entendimento dos elementos que compõem a prática escolar e seus saberes. 
Abrange as formas de intervenção em sala de aula, as mediações pedagógicas, 
a transposição do saber científico para o saber escolar, a seleção de conteúdos 
curriculares, os elementos cognitivos constitutivos do processo ensino-
aprendizagem, as articulações entre pesquisa e ensino, a formação docente, os 
materiais didáticos, as legislações municipais, estaduais e nacionais, a 
organização escolar, novas tecnologias de informação, comunicação e seus 
usos na escola 

Perfil do/a Candidato/a: Realização de pesquisas sobre o ensino das ciencia 
humanas e da sociologia nas salas de aulas, nas escolas e nos cursos de 
formação de professores. Estudos sobre curriculos, diretrizes nacionais e 
estaduais, métodos de ensino, experiências de ensinar e aprender na 
Educação Básica. Ter orientado TCCs em ao menos um desses níveis: na 
graduação, na pós-graduação lato e stricto sensu, Iniciação Cientifica. Ter 
orientado ou coordenado ou supervisionado estágios curriculares em cursos de 
licenciatura. Coordenação e/ou participação em ao menos uma dessas 
modalidades: Laboratórios de Ensino, PIBIC,  PIBID, Residência Pedagógica, 
PRODOCÊNCIA, OBEDUC, entre outros projetos que associam pesquisa, 
ensino e extensão nas escolas, estágios, formação de professores e  
universidades. 

 
Número de vagas: 01 

3 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia -PROFSOCIO/UEL. 

 

Londrina, 10 de novembro de 2020. 

Profª. Drª. ILEIZI LUCIANA FIORELLI SILVA 

Coordenadora do PROFSOCIO/UEL



 
  

MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

ANEXO I 
Solicitação de Credenciamento 

 
 

1. Nome  

2. Regime de trabalho  Desde  

3. Centro  

4. Departamento  

5. Data da 
contratação 

 

 

 
Tese de Doutorado 

6 Título  

7 Instituição  

8 Área da titulação  

9 Data da defesa  

10. Resumo  

  

11. Justificativa sucinta de sua opção quanto: 

a)   à Linha de 
Pesquisa pretendida 

 

 

 
 

Londrina,  
  
 
 

Assinatura 



 
  

MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 
 

ANEXO II 
 

Ficha de Pontuação da Produção Bibliográfica 

A tabela com o Qualis 2017 deverá ser solicitada pelo/a interessado/a por 
meio do email   

 

 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

  
                           
 
                              Artigo* 

 
Livro  
Autoral 

 
Livro 
Organizaç
ão 

Capítulo 

 
Pontuação 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3  
B
4 

100  
 
 

25 

 

100 85 75 65 55 40 25 10 25 

2017            

2018            

2019            

2020            

    Aceite** 
 

        XXXXX

X 

XXXXXX

X 

XXXX 

Envio* 
 

        XXXXX

X 

XXXXXX

X 

XXXX 

Sub Total            

Total  

 
*Para o credenciamento, conforme o item 1.1. “b” deste edital, serão computados somente 
os artigos publicados em periódicos. 
 **Apenas para periódicos. 
 
 

Londrina,  
  

 
 

Assinatura 



 
  

MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 
ANEXO III 

 

 

Ficha de Pontuação da Atividade Docente 
 
 

1. ATIVIDADE DOCENTE 
a. PROJETO DE PESQUISA 
 

Título do Projeto Tipo da Participação 

 ( ) Coordenação (10 pontos) 

( ) Participação (02 pontos) 

Vigência  

Órgão de Fomento e 
Tipologia 

( ) Bolsa de IC (CAPES, CNPq, Fundação Araucária e/ou 
UEL) (05 pontos) 

( ) Bolsa Pesquisa (05 pontos) 

( ) Auxílio financeiro ao projeto (10 pontos) 

( ) Outros (especificar) 

Total de pontos referente a projeto de pesquisa e formas de participação: 

 
 

Título do Projeto Tipo da Participação 

 ( ) Coordenação (10 pontos) 

( ) Participação (02 pontos) 

Vigência  

Órgão de Fomento e Tipo ( ) Bolsa de IC (CAPES, CNPq, Fund. Arauc. Ou UEL) (05 
pontos) 

( ) Bolsa Pesquisa (05 pontos) 

( ) Auxílio financeiro ao projeto (10 pontos) 

( ) Outros (especificar) 

Total de pontos referente a projeto de pesquisa e forma de participação: 

 

 
b. GRUPO DE PESQUISA 
 
 

Nome do Grupo Tipo da Participação 

 ( ) Liderança (05 pontos) 

( ) Participação (02 
pontos) 

CREDENCIAMENT

O DOCENTE 



Constituído em  

Total de pontos referente a Grupo de Pesquisa: 

 

 
c. BANCAS 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS STRICTO SENSU 

ANO TIPO DA PARTICIPAÇÃO (qualificação ou defesa – 02 pontos por 
Banca)  

2017  

2018  

2019  

2020  

 

Total de pontos referente à participação em Bancas: 

 

d. ATIVIDADES NA GRADUAÇÃO 
 
 

 

 
DISCIPLINA(S) 
(03 pontos por 
disciplina) 

ANO CÓDIGO NOME 

2017   

2018   

2019   

2020   

Total de pontos referente à Docência na Graduação: 

 
 
 

ORIENTAÇÕES 
CONCLUÍDAS 
(TCC e/ou IC) 

 
 
ANO 

 
NOMES DE 
ORIENTANDOS/AS de 
TCC 
(02 pontos por aluno/a) 

 
NOMES DE 
ORIENTANDOS/AS de 
IC 
(02 pontos por 
aluno/a 
– sem bolsa) 

BOLSA – 
Órgão de 
Fomento 
(10 pontos 
por aluno/a) 

 2017    

 2018    

 2019    

 2020    

 

Total de pontos referente à Orientações Concluídas: 

 



 
 
 
 
 
 
 
e. ATIVIDADE DE IMPACTO NA SOCIEDADE E DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Título do Projeto de Extensão, de Ensino ou 
Inovação Tecnológica: 

Tipo da Participação 

 

 

( ) Coordenação (05 pontos) 

( ) Participação (02 pontos) 

Vigência  

Órgão de Fomento e 
Tipologia 

( ) Bolsa de iniciação/Estudante – agência de fomento, UEL 
(05 pontos). Qual? 

( ) Bolsa de Produtividade (05 pontos) 

( ) Auxílio financeiro ao projeto (10 pontos). Qual?: 

( ) Outros (especificar) 

Total de pontos referente a projeto e formas de participação: 

 
 

 

Título do Projeto de Extensão, de Ensino ou 
Inovação Tecnológica 

Tipo da Participação 

 ( ) Coordenação (05 pontos) 

( ) Participação (02 pontos) 

Vigência  

Órgão de Fomento e 
Tipologia 

( ) Bolsa de iniciação/Estudante – agência de fomento, UEL 
(05 pontos). Qual? 

( ) Bolsa de Produtividade (05 pontos) 

( ) Auxílio financeiro ao projeto (10 pontos). Qual?: 

( ) Outros (especificar) 

Total de pontos referente a projeto e formas de participação: 

 
 
 

 Texto completo 
publicado em eventos 
(até 5 por indicador) 

Publicação de 
material didático 
ou instrucional 

  
INT 

NAC REG  

ANO/Ponto 5 3 1 5 

2017     

2018     

2019     



2020     

     

Subtotal     

Total    

 
 
 

Atividade = (02 pontos por ano) 2017 2018 2019 2020 

Editoria de periódico acadêmico qualificado 
pela área 

    

Membro de Diretoria de Sociedade Científica     

Consultoria Ad Hoc de Periódicos 
Internacionais e Nacionais 

    

Participação em comitês ou equivalentes de 
agências oficiais de fomento à pesquisa 

    

Coordenação de Fóruns Acadêmicos     

Participação em Fóruns ou Conselhos Sociais     

Representação de entidades de classe     

Participação em Organismos Internacionais     

Criação de produtos e processos tecnológicos     

Conferência e palestras proferidas em eventos 
internacionais e nacionais (Máximo 02 por ano) 

    

Publicação em periódicos acadêmicos 
estrangeiros e/ou em coautoria com 
pesquisadores/as estrangeiros/as, ainda que 
em periódicos nacionais. (registrar 02 pontos 
por artigo publicado/ano) 

    

Experiências no exterior de pós-doutoramento, 
professor visitante ou estágio de pesquisa 
sênior 

    

Intercâmbios de pesquisa com instituições 
estrangeiras 

    

Participação em redes internacionais e 
nacionais de pesquisa 

    

Subtotal     

 

Total de pontos: 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. Síntese da Pontuação (anexo II e Anexo III) 
 

 

 
ITENS 

 
PONTOS OBTIDOS 

 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
PROJETO DE PESQUISA E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
GRUPO DE PESQUISA 

 

 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS STRICTO SENSU 

 

 
DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS NA GRADUAÇÃO 

 

ATIVIDADE DE IMPACTO NA SOCIEDADE E DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 
TOTAL 

 

 

 


