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INSCRIÇÃO PARA ATUAR COMO PROFESSOR PERMANENTE NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

ERRATA -  Requisitos Mínimos Exigidos: 

ONDE SE LÊ 

 

 Ter currículo na plataforma LATTES atualizado; 

 Experiência prévia em orientação acadêmica-científica (Iniciação 
Científica concluído); 

 Ser membro de Projeto de Pesquisa com financiamento; 

 Ter laboratório com infraestrutura; 

 Apresentar publicações que demonstrem sua capacidade de produzir no 
quadriênio; 

 Assinar compromisso com orientação e oferta de disciplina(s) do 
programa (obrigatoriamente ofertar disciplina existente no quadro do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais). 

 Para a vaga de professor permanente é obrigatório ser Bolsista de 
produtividade em pesquisa do CNPq; sendo uma (01) vaga para a Linha 
de Pesquisa de monitoramento de recursos naturais e uma (01) vaga 
aproveitamento de recursos naturais. 

 Atividades internacionais (membro de corpo editorial de periódico 
internacional, parecerista de periódico internacional, convênios, membro 
de grupos de pesquisa, publicações com grupos internacionais no 
período de agosto de 2017 à agosto de 2021, etc.). 

 

2. Leia-se 

 Ter currículo na plataforma LATTES atualizado; 

 Experiência prévia em orientação e co-orientação acadêmico-científica 
(Iniciação Científica, mestrado e doutorado) 

 Ser membro de Projeto de Pesquisa com financiamento; 

 Ter laboratório com infraestrutura na instituição onde o docente possui 
vínculo empregatício e lotação; 

 Ter vínculo empregatício com instituição pública ou privada; 

 Apresentar publicações que demonstrem sua capacidade de produzir no 
quadriênio; 

 Assinar compromisso com orientação e oferta de disciplina(s) do 
programa (obrigatoriamente ofertar disciplina existente no quadro do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais). 

 Para a vaga de professor permanente é obrigatório ser Bolsista de 
produtividade em pesquisa do CNPq; sendo uma (01) vaga para a Linha 



de Pesquisa de monitoramento de recursos naturais e uma (01) vaga 
aproveitamento de recursos naturais. 

 Atividades internacionais (membro de corpo editorial de periódico 
internacional, parecerista de periódico internacional, convênios, membro 
de grupos de pesquisa, publicações com grupos internacionais no 
período de agosto de 2017 à agosto de 2021, etc.). 

 


