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SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 
 

I – DO OBJETO DO EDITAL 

O presente Edital torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de 

credenciamento de novos professores ao Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Linguagem e Identidade (PPGLI), Curso de Mestrado em Letras: Linguagem e 

Identidade da Universidade Federal do Acre (UFAC). 

II – DA FINALIDADE 

Credenciar professores para o desenvolvimento de atividades acadêmicas no curso de 

Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade da UFAC. 

III – DAS VAGAS 

Excepcionalmente, estão abertas vagas para docentes nas categorias Professor 

Permanente e Professor Colaborador, obedecendo à seguinte distribuição: 

a) 3 (três) Professores Permanentes e 1 (um) Professor Colaborador para a Linha de 

Pesquisa Descrição e Análise Linguística; 

b) 3 (três) Professores Permanentes para a Linha de Pesquisa Linguagem e 

Educação; 

c) 3 (três) Professores Permanentes e 1 (um) Professor Colaborador para a Linha de 

Pesquisa Cultura e Sociedade. 

IV – DAS CONDIÇÕES PARA AS CANDIDATURAS AO CREDENCIAMENTO 

Condições básicas para pleitear uma das vagas: 

a) ter obtido o título de doutor em Letras ou áreas afins, há pelo menos um ano; 

b) possuir experiência na orientação de alunos no âmbito da graduação ou da pós-

graduação; 

c) ter exercido a docência anual em cursos de graduação nos últimos três anos (pelo 

menos o mínimo estabelecido em lei); 

d) ter publicado ou organizado, nos últimos três anos, livro, capítulo de livro ou artigos 

em periódicos científicos;  

e) ter participado, nos últimos três anos, de eventos científicos na área ou áreas afins, 

com apresentação de trabalhos;  



f) ter publicado, nos últimos três anos, trabalhos completos em anais de eventos 

científicos na área ou áreas afins; 

g) ter coordenado ou participado em equipe de organização de evento científico ou em 

projeto ou programa de extensão nos últimos três anos; 

h) ter coordenado ou participado de equipe na execução de projeto de pesquisa nos 

últimos três anos; 

i) coordenar ou ser vinculado a Grupo de Pesquisa cadastrado na Plataforma Lattes 

do CNPq. 

OBSERVAÇÃO: essas informações serão conferidas pela Comissão de 

Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento (CCRD) do PPGLI, 

exclusivamente, a partir do Currículo Lattes e servirão de base para o preenchimento 

da planilha de avaliação e seleção dos candidatos. 

V – DOS DOCUMENTOS E PRAZOS PARA AS INSCRIÇÕES 

1 – Documentos exigidos para a inscrição: 

a) requerimento individual de inscrição, encaminhado à Secretaria do PPGLI - UFAC, 

indicando a Linha de Pesquisa e a respectiva categoria (Permanente ou Colaborador) 

pleiteada; 

b) link para o Currículo Lattes, atualizado até a data do envio do requerimento de 

inscrição. 

2 – Os interessados deverão encaminhar a documentação para a Secretaria do 

PPGLI, no período de 24 de novembro a 7 de dezembro de 2014, exclusivamente, 

para o seguinte endereço eletrônico: posletras.ufac@gmail.com  

VI – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

1 – A avaliação será feita com base no preenchimento de Planilha de Pontuação da 

Produção Acadêmica dos últimos três anos (informações extraídas do Currículo 

Lattes), devendo ser observados os elementos constantes das condições 

estabelecidas no Item IV do presente edital. 

2 – Os candidatos serão selecionados pela pontuação obtida – considerando-se a 

média ponderada da planilha individual de produção – e classificados em ordem 

decrescente, considerando-se o número de vagas disponíveis. 

O resultado final será homologado pelo Colegiado do PPGLI. 

VII – DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após a homologação pelo Colegiado, os resultados da seleção para credenciamento 

de novos professores no Curso de Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade serão 

divulgados a partir das 17 horas, do dia 19 de dezembro de 2014, pelos sites do 

PPGLI e da UFAC, a saber, http://posletrasufac.com/ e www.ufac.br 

VIII – DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 



1 – Os candidatos selecionados e classificados serão credenciados pelo Colegiado do 

PPGLI, em conformidade com o número de vagas e as demandas do Programa. 

2 – O credenciamento obedecerá aos dispositivos constantes na Portaria Capes n° 2, 

de 4 de janeiro de 2012 e na Resolução PPGLI/UFAC nº 2, de 25 de abril de 2013. 

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – Do resultado apresentada pela CCRD caberá recurso ao Colegiado do PPGLI.  

2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGLI.  

   

Rio Branco, Acre, 17 de novembro de 2014. 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade.  


