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EDITAL 002/2022 - PRPPG  
 
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA SELEÇÃO DE DOCENTE – PROGRAMA DE PÓS-GRA-

DUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE e a 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, no uso de suas atribuições, comunicam 
ao corpo docente da UNIVILLE a RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2022-PRPPG, com a abertura do Processo 
Seletivo para provimento de vagas do quadro docente do Mestrado em Educação – ME, conforme especificado 
abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
1. DA DESCRIÇÃO DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Quadro1: Área de conhecimento/Linha de Pesquisa, vagas, categorias de ingresso, carga horária, requi-
sitos específicos e formação acadêmica 

Área de conheci-
mento/Linha de Pes-

quisa 
Vagas 

Categoria 
de ingresso 

no Mes-
trado 

Requisitos específicos 
Formação 
acadêmica 

Educação / Políticas Edu-
cacionais, Trabalho e For-

mação Docente  

01 
(uma) 

Docente 
Permanente 

1. Comprovar produção científica total de, 
no mínimo, 300 pontos, em periódicos in-
dexados na base Qualis CAPES, na Área 
de Educação, conforme estabelecido pelo 
Documento de Área da CAPES (2017), 
referente ao período de 2018 a 2022; 

2. Ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 
investigações científicas articuladas à 
proposta do Mestrado em Educação na 
Linha de Pesquisa em Políticas Educaci-
onais, Trabalho e Formação Docente; 

3. Apresentar Memorial Descritivo; 
4. Comprovar participação em eventos da 

área educacional de 2018 a 2022, com 
publicação em anais; 

5. Comprovar experiência de docência (edu-
cação básica e/ou ensino superior e/ou 
pós-graduação stricto sensu) de, pelo me-
nos, 5 anos; 

6. Comprovar, pelo menos, duas orienta-
ções ou coorientações de pós-graduação 
stricto sensu concluídas. 

Doutorado 
em Educa-

ção 

Educação / Políticas Edu-
cacionais, Trabalho e For-

mação Docente 

01 
(uma) 

Docente    
Colaborador  

1. Comprovar produção científica total de, 
no mínimo 100 pontos, em periódicos de 
indexados na base Qualis CAPES, na 
Área de Educação, conforme estabele-
cido pelo Documento de Área da CAPES 
(2017), referente ao período de 2018 a 
2022; 

2. Ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 
projeto(s) de pesquisa e/ou grupos de 
pesquisa nos últimos cinco anos; 

3. Apresentar Memorial Descritivo. 
4. Comprovar participação em eventos qua-

lificados da área educacional entre os 
anos de 2018 a 2022, com publicação em 
anais;  

5. Comprovar experiência de docência (edu-
cação básica e/ou ensino superior e/ou 
pós-graduação stricto sensu) de, pelo me-
nos, 5 anos; 

Doutorado 
na área 

das Ciên-
cias Huma-

nas; Lin-
guística, 

Letras e Ar-
tes.  
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Área de conheci-
mento/Linha de Pes-

quisa 
Vagas 

Categoria 
de ingresso 

no Mes-
trado 

Requisitos específicos 
Formação 
acadêmica 

6. Comprovar orientação concluída de Tra-
balho de Conclusão de Curso, Trabalho 
de Conclusão de Estágio e/ou Projeto de 
Iniciação Científica. 

 
(...) 
 
LEIA-SE 
 
1. DA DESCRIÇÃO DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Quadro1: Área de conhecimento/Linha de Pesquisa, vagas, categorias de ingresso, carga horária, requi-
sitos específicos e formação acadêmica 

Área de conheci-
mento/Linha de Pes-

quisa 
Vagas 

Categoria 
de ingresso 

no Mes-
trado 

Requisitos específicos 
Formação 
acadêmica 

Educação / Políticas Edu-
cacionais, Trabalho e For-

mação Docente  

01 
(uma) 

Docente 
Permanente 

7. Comprovar produção científica total de, 
no mínimo, 300 pontos, em periódicos in-
dexados na base Qualis CAPES, na Área 
de Educação, conforme estabelecido pelo 
Documento de Área da CAPES (2016), 
publicado em 24/02/2017*, referente ao 
período de 2018 a 2022; 

8. Ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 
investigações científicas articuladas à 
proposta do Mestrado em Educação na 
Linha de Pesquisa em Políticas Educaci-
onais, Trabalho e Formação Docente; 

9. Apresentar Memorial Descritivo; 
10. Comprovar participação em eventos da 

área educacional de 2018 a 2022, com 
publicação em anais; 

11. Comprovar experiência de docência (edu-
cação básica e/ou ensino superior e/ou 
pós-graduação stricto sensu) de, pelo me-
nos, 5 anos; 

12. Comprovar, pelo menos, duas orienta-
ções ou coorientações de pós-graduação 
stricto sensu concluídas. 

Doutorado 
em Educa-

ção 

Educação / Políticas Edu-
cacionais, Trabalho e For-

mação Docente 

01 
(uma) 

Docente    
Colaborador  

7. Comprovar produção científica total de, 
no mínimo 100 pontos, em periódicos de 
indexados na base Qualis CAPES, na 
Área de Educação, conforme estabele-
cido pelo Documento de Área da CAPES 
(2016), publicado em 24/02/2017*, refe-
rente ao período de 2018 a 2022; 

8. Ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 
projeto(s) de pesquisa e/ou grupos de 
pesquisa nos últimos cinco anos; 

9. Apresentar Memorial Descritivo. 
10. Comprovar participação em eventos da 

área educacional entre os anos de 2018 a 
2022, com publicação em anais;  

11. Comprovar experiência de docência (edu-
cação básica e/ou ensino superior e/ou 
pós-graduação stricto sensu) de, pelo me-
nos, 5 anos; 

Doutorado 
na área 

das Ciên-
cias Huma-

nas; Lin-
guística, 

Letras e Ar-
tes.  
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Área de conheci-
mento/Linha de Pes-

quisa 
Vagas 

Categoria 
de ingresso 

no Mes-
trado 

Requisitos específicos 
Formação 
acadêmica 

12. Comprovar orientação concluída de Tra-
balho de Conclusão de Curso, Trabalho 
de Conclusão de Estágio e/ou Projeto de 
Iniciação Científica. 

* Disponível em https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-ava-
liacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-humanas/educacao-me-
moria-da-area  
 
(...) 
 
Onde se lê: 
 
3.6 DA PROVA DE TÍTULOS 
 
3.6.1 A Prova de Títulos, de natureza classificatória, compreenderá a análise dos documentos apresentados pelo 
candidato, sem a sua presença, considerando-se os critérios e respectivos pesos:  
 
(...)  
 
VI − Produção científica, artística e cultural publicada nos últimos 5 (cinco) anos na área objeto da seleção, 
incluídas as produções do ano corrente: Pontuação definida pelo Documento de Área da Educação de 2017, da 
CAPES, Periódicos Quadrienal 2013-2016, não inferior a B2, e pela produção em livros e capítulos de livros, 
pontuando para livros o correspondente ao Qualis B1 e para capítulo de livros o correspondente ao Qualis B2. 
Serão considerados os livros e capítulos que atendam aos requisitos: dispor ISBN (ou ISSN para obras seriadas) 
e que advenham de obras com, no mínimo, 50 (cinquenta) páginas. 
 
 (...) 
 
LEIA-SE: 
 
3.6 DA PROVA DE TÍTULOS 
 
3.6.1 A Prova de Títulos, de natureza classificatória, compreenderá a análise dos documentos apresentados pelo 
candidato, sem a sua presença, considerando-se os critérios e respectivos pesos:  
 
(...) 
 
VI − Produção científica, artística e cultural publicada nos últimos 5 (cinco) anos na área objeto da seleção, 
incluídas as produções do ano corrente: Pontuação definida pelo Documento de Área da Educação de 2016, 
publicado em 24/02/2017, da CAPES, Periódicos Quadrienal 2013-2016, não inferior a B2, e pela produção em 
livros e capítulos de livros, pontuando para livros o correspondente ao Qualis B1 e para capítulo de livros o 
correspondente ao Qualis B2. Serão considerados os livros e capítulos que atendam aos requisitos: dispor ISBN 
(ou ISSN para obras seriadas) e que advenham de obras com, no mínimo, 50 (cinquenta) páginas. 
 
(...) 
 

Joinville (SC), 03 de novembro de 2022. 

 

  

Profa. Dra. Jane Mery Richter Voigt   Prof. Dr. Paulo Henrique Condeixa de França 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Educação  
 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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