
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNGZh:TW9uLCAxOCBPY3QgMjAyMSAxMDo0NToyMyAtMDMwMA==

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021092700114

114

Nº 183, segunda-feira, 27 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

14.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
começo e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só se iniciam e vencem em dia de
expediente na Universidade. Os prazos que vencerem aos sábados, domingos ou feriados,
serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

14.4. Ainda que não haja recurso, pode o Reitor avocar toda a documentação
do processo seletivo, anulando-o se necessário, caso tenha ciência do cometimento de
alguma irregularidade no seu processamento ou no seu resultado.

14.5. Todos os fatos e os atos referentes ao processo seletivo deverão ser
registrados em processo administrativo próprio.

14.6. Em nenhuma hipótese serão restituídas aos candidatos cópias de
documentos.

14.7. Os candidatos aprovados neste processo seletivo poderão ser
aproveitados por outros Órgãos ou Entidades do Poder Público Federal, observados os
requisitos previstos na legislação vigente, em especial as determinações do Tribunal de
Contas da União (TCU), e desde que:

I - a contratação seja em cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o
certame, com iguais denominação e descrição, e que envolva as mesmas atribuições,
competências, direitos e deveres;

II - sejam exigidos os mesmos requisitos de habilitação acadêmica e
profissional; e

III - sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação
prevista no edital.

14.8. Caberá impugnação a este edital, endereçada à PROGEP e protocolada
junto à DIRPS, pelo email recurso@dirps.ufu.br, no prazo de 05 (cinco) dias, contatos da
publicação do edital específico no Diário Oficial da União.

EDITAL PROGEP Nº 108/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESOR VISITANTE EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL PROGEP Nº 107/2021
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio

da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor visitante, conforme
Edital PROGEP nº 107/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professor Visitante e Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro
1.2. Unidade acadêmica: Faculdade de Educação Física e Fisioterapia
1.3. Campus de atuação: Educação Física, localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.4. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de
vagas

Qualificação Mínima Exigida Regime de
trabalho

. Fisioterapia Neuromuscular e
Respiratória

1 (uma) I - Ser graduado em Fisioterapia e ser portador do título de doutor em Fisioterapia ou Ciências da Saúde ou Ciências
Biológicas ou Educação Física ou Engenharias IV ou Interdisciplinar, conforme tabela da CAPES há, no mínimo, 2 (dois)

anos;
II - Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na área do processo seletivo; e

III - ter produção científica relevante, comprovando que publicou pelo menos um artigo Qualis A da Capes na área do
concurso, nos últimos cinco anos

Dedicação
exclusiva

1.5. Disciplinas a serem ministradas: Estágio Supervisionado em Terapia Intensiva, Estágio Supervisionado em Fisioterapia Neuromuscular e quaisquer outras disciplinas
determinadas pela Unidade, correlatas à área do processo seletivo.

1.6. Conteúdo programático:
Bloco 1
Conceitos básicos de ventilação mecânica invasiva
ii. Ventilação mecânica não invasiva
iii. Mobilização precoce no paciente crítico
iv. Suporte ventilatório e monitorização neurológica no paciente crítico
v. Distúrbios ácidos-básicos no paciente crítico
Bloco 2
Plasticidade do Sistema Nervoso: implicações para a Reabilitação.
vii. Abordagem Fisioterapêutica no Traumatismo Cranioencefálico.
viii. Abordagem Fisioterapêutica no Acidente Vascular Encefálico.
ix. Abordagem Fisioterapêutica na Doença de Parkinson.
x. Abordagem Fisioterapêutica no Traumatismo Raquimedular.
Referencial bibliográfico:
I. KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. São Paulo: Atheneu, 4ª Edição, 2016.
II. SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente critico. Barueri: Manole, 4ª Edição, 2016.
III. SCANLAN, G. L.; WILKINS, R. L.; STOLLER, J. K. Fundamentos da terapia respiratória de EGAN. Manole, 9ª Edição, 2009.
IV. VALIATTI, J.L.S.; AMARAL, J.L.G.; FALCÃO, L.F.R. Ventilação mecânica: Fundamentos e prática clínica. Guanabara Koogan. 2ª Edição, 2021.
V. Diretrizes Brasileiras de ventilação mecânica. AMIB e SBPT. Disponível em: https://www.amib.org.br/informacao/diretrizes/.
VI. Barbas CS, Ísola AM, Farias AM, Cavalcanti AB, Gama AM, Duarte AC, et al. Recomendações brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte I. Rev Bras Ter Intensiva.

2014;26(2):89-121.
VII. Barbas CS, Ísola AM, Farias AM, Cavalcanti AB, Gama AM, Duarte AC, et al. Recomendações brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte I.Rev Bras Ter Intensiva.

2014;26(3):215-239.
VIII. UMPHRED, D. Reabilitação Neurológica, São Paulo: Manole, 4ª ed, 2004.
IX. KANDEL, E.; SCHWARTZ, J. Fundamentos da neurociência e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1997.
X. DAVIES P. M. Passos a seguir, um manual para o tratamento da hemiplegia no adulto. São Paulo: Manole, 1996.
XI. DAVIES P. M. Exatamente no centro, atividade seletiva do tronco no tratamento da hemiplegia. São Paulo: Editora Manole Ltda, 1996.
XII. BEAR, M.F, CONNORS,B.W., PARADISO,M.A. Neurociências desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2002.
XIII. SANVITO, Wilson L. Propedêutica neurológica básica. São Paulo: Atheneu, 2000.
XIV. COHEN, Helen. Neurociência para fisioterapeutas. 2ed. São Paulo: Manole, 2001
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições devem ser realizadas somente pelo e-mail: faefi@ufu.br. Informações sobre as inscrições poderão ser obtidas junto à Unidade Acadêmica, pelo Whatsapp (34)

3218-2910 ou e-mail acima.
3. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
3.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. Fase única Prova escrita Eliminatório e classificatório 1

. Prova didática Eliminatório e classificatório 1

. Análise de títulos Classificatório 1

3.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Entrega de
títulos

22/11/2021 Das 08h00min às
15h00min

Rua Benjamin Constant, 1286, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Uberlândia-MG, Secretaria da Direção da FAEFI, Bloco 1P

. Prova Escrita 22/11/2021 Início das atividades
às 08h00min

Rua Benjamin Constant, 1286, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Uberlândia-MG, Sala 1N153

. Prova
Didática

-Sorteio da ordem da Prova Didática no dia 23/11/2021
- Sorteio do ponto no dia 23/11/2021;

- Apresentação das aulas no dia 24/11/2021;
OBS: Caso haja mais que oito candidatos para a prova didática, haverá sorteio

de novo ponto a ser realizado no 24/11/2021, no mesmo horário e local.

Início das atividades
às 08h00min

Rua Benjamin Constant, 1286, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Uberlândia-MG, Sala 1N153

4. PROVA ESCRITA
4.1. A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre tema(s) a ser(em) sorteado(s).
4.2. Critérios de correção da prova escrita:

. Item Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação
Máxima

. 1 Pertinência temática e abordagem teórico-
conceitual

I - Pertinência temática e abordagem teórico conceitual (10 pontos).
II - Articulação, clareza e coerência de ideias no desenvolvimento do tema (6 pontos).

III - Quantidade e o grau de detalhamento das informações (6 pontos).
IV - Argumentos e discussões apresentados pelo candidato, fundamentados em autores da área (8 pontos).

30 pontos

14.8.1. As respostas às impugnações ao edital e à Comissão julgadora, bem

como as respostas aos recursos de cada uma das fases do certame, serão enviadas

exclusivamente por meio eletrônico aos requerentes.

14.9. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Pró-Reitoria

de Gestão de Pessoas e publicado no Diário Oficial da União.

14.10. A verificação da destinação das vagas reservadas será feita antes da

homologação do resultado daquelas áreas/subáreas em que houver candidatos(as) com

deficiência ou negros(as) inscritos(as) e aprovados(as).

14.11. Será feita uma homologação para cada área/subárea prevista no item 3,

com a constituição de listas independentes de classificados.

14.12. Incorporar-se-ão a este edital, naquilo que com ele forem compatíveis,

as informações contidas no site https://www.portalselecao.ufu.br e quaisquer editais

complementares que venham a ser publicados.

14.12.1. Em caso de conflito entre as informações complementares e o disposto

neste edital, , devem prevalecer as disposições do edital.

14.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de

Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL PROGEP Nº 108/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESOR VISITANTE EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL PROGEP Nº 107/2021
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. 2 Habilidade na expressão escrita e domínio
aos padrões da língua culta

I - Domínio dos padrões da língua culta, capacidade de articular ideias com precisão vocabular e correção gramatical
(1 pontos)

II - Utilização correta das articulações gramaticais, fazendo com que o texto se apresente de forma clara, com
ideias encadeadas, em que se identifique a associação consistente de elementos do texto. (1 pontos)

III - Domínio da língua portuguesa com relação à ortografia, acentuação, pontuação, concordâncias nominal e
verbal. (1 pontos).

IV - Domínio do vocabulário técnico referente ao(s) tema(s) da prova escrita. (2 pontos)

5 pontos

. 3 Capacidade de organização e planejamento
do texto

I - Exposição genérica ou abreviada, resumida do tema. (5 pontos).
II - Demonstrar entendimento/investigação das estruturas básicas das informações contidas no tema. (5 pontos).

III - Capacidade de análise e síntese. (10 pontos).

20 pontos

. 4 Articulação, clareza e coerência de ideias no
desenvolvimento do tema

I - Capacidade de contextualizar o(s) tema(s) por meio de reflexões acerca de questões problematizadoras da
área/profissão.

(10 pontos).
II - Articulação entre o domínio do tema e fundamentação teórica pertinente. (10 pontos).

20 pontos

. 5 Adequação do tema ao nível proposto Capacidade de discorrer de forma objetiva, concisa e adequada sobre o tema da prova escrita. (20 pontos). 20 pontos

. 6 Adequação da bibliografia utilizada Adequação do texto ao tema da prova e à bibliografia indicada. (5 pontos). 5 pontos

. Total 100 pontos

5. PROVA DIDÁTICA
5.1. A prova será realizada no formato presencial.
5.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: Serão disponibilizados para o candidato, computador com Windows e Office 2016, Projetor Multimídia (Datashow),

quadro branco e pinceis.
5.3. Recursos que poderão ser utilizados, por conta do candidato: Ponteiro laser, trocador de slides.
5.4. Recursos que NÃO poderão ser utilizados: Telefone celular, ponto eletrônico, e quaisquer outros dispositivos de comunicação externa
5.5. Critérios de correção da prova didática:

. Item Critério Descrição Pontuação
Máxima

. 1 Pertinência temática e
abordagem teórico

conceitual

I - Desenvolvimento da aula em consonância com o plano proposto. (8 pontos).
II - Adequada fundamentação teórica apresentada na abordagem do tema; sua abrangência e correção teórica no tratamento dos
conteúdos abordados. (12 pontos). III - Quantidade e o grau de aprofundamento das informações e dos elementos abordados. (10

pontos).
IV - Serão avaliados aspectos como a capacidade de apresentação clara e articulada das ideias, conceitos e conteúdos abordados;

aplicações e informações corretas e atualizadas. (8 pontos).

38

. 2 Habilidade Didático-
pedagógica

I - Fundamentação teórica. (10 pontos).
II - Objetivos e metodologia propostos. (10 pontos).

III - Seleção e utilização adequada dos recursos didáticos e das referências bibliográficas indicadas. (02 pontos).

22

. 3 Capacidade de
Planejamento e execução

Apresentação de plano de aula com fundamentação teórica, coesão e informações essenciais ao desenvolvimento da aula. (10 pontos). 10

. 4 Articulação e clareza de
ideias durante a
apresentação. Expressão
oral e domínio aos padrões

da língua culta.

Capacidade de articular ideias com precisão vocabular e correção gramatical, com a utilização correta das articulações gramaticais, fazendo
com que a exposição se apresente de forma clara, com ideias encadeadas, em que se identifique a associação consistente de elementos

da teoria. (05 pontos).

5

. 5 Linguagem e postura como
docente

I - Motivação e movimentação no espaço-tempo da prova didática. (4 pontos).
II - Dicção e postura; linguagem e universo vocabular. (3 pontos).

III - Demonstrar habilidade para o ambiente acadêmico. (3 pontos).

10

. 6 Adequação da bibliografia
utilizada

Será avaliada a capacidade de utilização adequada da bibliografia indicada de acordo com o tema sorteado. (5 pontos). 5

. 7 Tempo de Apresentação Referente ao tempo de apresentação, o item será pontuado conforme detalhado abaixo: tempo > ou = 60 minutos: 0 ponto *59 minutos:
1 ponto *58 minutos: 2 pontos *57 minutos: 3 pontos *56 minutos: 4 pontos *55 minutos: 5 pontos *54 minutos: 6 pontos *53 minutos:
7 pontos *52 minutos: 8 pontos *51 minutos: 9 pontos *tempo entre 40 e 50 minutos: 10 pontos *39 minutos: 9 pontos *38 minutos: 8
pontos *37 minutos: 7 pontos *36 minutos: 6 pontos *35 minutos: 5 pontos *34 minutos: 4 pontos *33 minutos: 3 pontos *32 minutos:

2 pontos *31 minutos: 1 ponto tempo < ou = 30 minutos: 0 ponto

10

. T OT A L 100

6. ANÁLISE DE TÍTULOS ACADÊMICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
6.1. A pontuação não será cumulativa, e será considerado apenas o título de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a titulação

mínima exigida como requisito à investidura.
6.2. Serão consideradas somente as atividades realizadas no ano vigente do concurso, até a data de apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores.
6.3. Os documentos deverão ser apresentados pessoalmente. É de responsabilidade do candidato o teor e a integridade das cópias dos documentos. Em caso de dúvida motivada

e fundamentada quanto à autenticidade ou veracidade do documento, a Unidade poderá solicitar a apresentação do original para conferência.
6.3.1. Os títulos enviados fora do período previsto serão desconsiderados.
6.3.2. O(a) candidato(a) deverá apresentar os comprovantes acompanhados por tabela com a pontuação já preenchida, conforme previsto no edital.
Tabela 1: Experiência docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 22 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Atuação como docente em ensino de
Graduação

A comprovação consiste da cópia da carteira de trabalho, ata de posse e/ou contrato social. Anexar os
documentos com as assinaturas do Coordenador de curso da graduação. No comprovante deverá constar

obrigatoriamente as disciplinas ministradas nos períodos letivos correspondentes.

0,2 pontos por
disciplina e semestre

. 2 Atuação como docente em programa de
pós-graduação latu sensu

A comprovação consiste da cópia da carteira de trabalho, ata de posse e/ou contrato social. Anexar os
documentos com as assinaturas do Coordenador de curso da pós-graduação. No comprovante deverá constar

obrigatoriamente as disciplinas ministradas nos semestres correspondentes.

0,2 pontos por
disciplina e semestre

. 3 Atuação como docente credenciado em
programa de pós-graduação strictu sensu

A comprovação consiste da cópia da carteira de trabalho, ata de posse e/ou contrato social. Anexar os
documentos com as assinaturas do Coordenador de curso da pós-graduação. No comprovante deverá constar

obrigatoriamente as disciplinas ministradas nos semestres correspondentes.

0,4 pontos por
disciplina e semestre

. 4 Orientação concluída de Trabalho de
Conclusão de Curso de Graduação

A comprovação consiste de declaração da Instituição de Ensino Superior, discriminando os alunos
orientados.

0,5 pontos por
orientação

. 5 Orientação concluída de Mestrado A comprovação consiste de declaração da coordenação do curso de pós-graduação. 2,0 pontos por
orientação

. 6 Orientação concluída de Doutorado A comprovação consiste de declaração da coordenação do curso de pós-graduação. 3,0 pontos por
orientação

Tabela 2: Experiência profissional não docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Atuação profissional como Fisioterapeuta Cópia de carteira de trabalho ou contrato de trabalho 0,18 pontos por mês

Tabela 3: Experiência em gestão acadêmica nos últimos 5 anos
Pontuação máxima da categoria: 13 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Coordenação de curso de graduação Cópia de declaração da instituição informando o período (a condição de vice atribui a metade da
pontuação).

0,2 pontos por
mês

. 2 Chefe de Departamento; Diretor de Faculdade ou
Instituto;

Cópia de declaração da instituição informando o período (a condição de vice atribui a metade da
pontuação)

0,5 pontos por
mês

. 3 Pró-reitor Cópia de declaração da instituição informando o período (a condição de vice atribui a metade da
pontuação)

1,0 ponto por mês

. 4 Reitor ou Equivalente Cópia de declaração da instituição informando o período (a condição de vice atribui a metade da
pontuação)

1,5 ponto por mês

Tabela 4: Atividades de extensão nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 15 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Coordenação de projeto de extensão, com financiamento, em Instituição
de Ensino Superior

Cópia de declaração ou certificado da instituição responsável (a
condição de vice atribui a metade da pontuação)

5 pontos por projeto

. 2 Coordenação de projeto de extensão, com financiamento, em Instituição
de Ensino Superior

Cópia de declaração ou certificado da instituição responsável (a
condição de vice atribui a metade da pontuação)

4 pontos por projeto

. 3 Participação da equipe executora de projeto de extensão, em Instituição
de Ensino Superior

Cópia de declaração ou certificado da instituição responsável 0,1 pontos por mês de
participação por projeto

. 4 Coordenação Geral de Evento organizado por Instituição de Ensino
Superior ou Entidade Acadêmica/Profissional

Cópia de declaração ou certificado da instituição responsável (a
condição de vice atribui a metade da pontuação)

3 pontos por evento

. 5 Coordenação Científica de Evento organizado por Instituição de Ensino
Superior ou Entidade Acadêmica/Profissional

Cópia de declaração ou certificado da instituição responsável (a
condição de vice atribui a metade da pontuação)

2 pontos por evento

www.pciconcursos.com.br
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Tabela 5: Produção científica, técnica, artística ou cultural nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 40 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO
INDIVIDUAL

. 1 Publicação ou aceite de artigo técnico-científico em periódico indexado com corpo editorial. Para
definição da categoria de artigo será considerado o QUALIS da CAPES/MEC nas áreas de

avaliação da CAPES: Área 21.

Cópia da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

Pontos/artigo:
A1 e A2 = 2,5
A3 e A4 = 1,5
B1 e B2 = 1,0
£ B3 = 0,5

. 2 Livro publicado com corpo editorial Para comprovação, anexar os documentos comprobatórios
com capa, ficha catalográfica, autores e ano de

publicação

2,5 pontos por livro

. 3 Capítulo de livro publicado em livro com Corpo Editorial Para comprovação, anexar os documentos comprobatórios
com capa, ficha catalográfica, autores e ano de

publicação.

1,5 ponto por
capítulo

. 4 Publicação de trabalho completo e resumo expandido em anais de reunião científica nacional
e/ou internacional

Para comprovação, anexar certificado de apresentação e
cópia impressa do trabalho

1,0 pontos por
trabalho

. 5 Publicação de resumo simples em anais de reunião científica nacional e/ou internacional. Para comprovação, anexar certificado de apresentação e
cópia impressa do trabalho

0,5 pontos por
trabalho

. 6 Participação em banca de qualificação de mestrado ou doutorado Para comprovação, anexar certificado ou declaração do
Programa de Pós-Graduação, o título trabalho e o ano da

defesa.

1,0 pontos por
participação

. 7 Participação em banca de defesa de mestrado ou doutorado, exceto na condição de
orientador

Para comprovação, anexar certificado ou declaração do
Programa de Pós-Graduação, o título trabalho e o ano da

defesa.

1,5 pontos por
participação

. 8 Participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, exceto na condição de orientador A comprovação consiste de declaração da coordenação do
curso

0,5 pontos por
participação

. 9 Proferir Palestra, conferência, cursos (40 horas) e minicursos (20 horas) em eventos Para comprovação, apresentar declaração emitida pela
Coordenação do evento.

1,0 pontos por
participação

Os trabalhos publicados em coautoria receberão a mesma pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Em caso de conflito entre o Edital PROGEP nº 107/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL PROGEP Nº 110/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESOR VISITANTE EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL PROGEP Nº 107/2021
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da

Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que estabelecem
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria Interministerial nº 316, de 9
de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021
e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor visitante, conforme Edital PROGEP nº 107/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professor Visitante e Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro
1.2. Unidade acadêmica: Faculdade de Gestão e Negócios
1.3. Campus de atuação: Santa Mônica, localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.4. Descrição da vaga:

. Área/subárea Nº de
vagas

Qualificação mínima exigida Regime de
trabalho

. Administração Pública e de
Empresas, Ciências Contábeis

e Turismo, conforme a
classificação Qualis CAPES

01 Ser portador do título de doutor na área de avaliação "Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo" ou em
Economia ou em Engenharia de Produção ou em Ciências Sociais há, no mínimo, 2 (dois) anos; Ser docente ou pesquisador de reconhecida
competência em sua área, com experiência na docência em pós-graduação stricto sensu e que tenha participado do quadro docente de um
Programa de Pós-Graduação; e Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos no mínimo, com

publicações em periódicos Qualis CAPES superior ou igual a B1 ou com fator de impacto, que totalizem 200 pontos.

40 horas
semanais com
Dedicação

Exclusiva

1.5. Disciplinas a serem ministradas: De acordo com o interesse da Unidade Acadêmica e com e com as aptidões do professor que for aprovado no concurso, ou seja, quaisquer disciplinas
do rol de disciplinas ofertadas e determinadas pela Unidade Acadêmica e quaisquer outras disciplinas determinadas pela Unidade, correlatas à área do processo seletivo.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Unidade Acadêmica responsável pelo certame ou pelo e-mail: ppgaadm@fagen.ufu.br. Informações sobre as inscrições

deverão ser obtidas junto à Unidade Acadêmica, pelo e-mail acima.
3. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
3.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Defesa de projeto Eliminatório e classificatório 1

. 2ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

3.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Entrega do Projeto com Plano de Trabalho De 11/11/2021 a 21/11/2021 Até 23h59min ppgaadm@fagen.ufu.br

. Sorteio da ordem das defesas dos projetos 24/11/2021 07h30 https://whereby.com/fagen

. Defesas dos projetos 24/11/2021 08h00 https://whereby.com/fagen

. Entrega da documentação para avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional De 30/11/2021 a 01/12/2021 Até 23h59min ppgaadm@fagen.ufu.br

. Análise de títulos acadêmicos e experiência profissional 02/12/2021 08h00 https://whereby.com/fagen

4. DEFESA DE PROJETO
4.1. A prova será realizada no formato presencial.
4.1.1. Na impossibilidade de realização no formato presencial, a defesa de projeto será realizada de forma remota, utilizando-se a plataforma https://whereby.com/fagen.
4.2. Tipo de projeto: Projeto de pesquisa, ensino e extensão.
4.3. Haverá apresentação oral do projeto pelo candidato antes da arguição. O candidato disporá de até 50 (cinquenta) minutos para apresentação.
4.3.1. Cada membro da comissão julgadora terá até 30 minutos para arguição, sendo concedido igual tempo ao(à) candidato(a) para resposta.
4.4. Critérios de avaliação da defesa de projeto:

. Item Critério Descrição Pontuação

. 1 Apresentação e Defesa da
Proposta de trabalho

I. Clareza da exposição (10 pontos);
II. Adequação ao estilo acadêmico (10 pontos);

III. Capacidade de dialogar sobre a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPGA/FAGEN (10
pontos)

IV. Capacidade de dialogar sobre as pesquisas recentes desenvolvidas ou em desenvolvimento pelo
PPGA/FAGEN (10 pontos)

V. Capacidade de dialogar sobre as publicações recentes do PPGA/FAGEN (10 pontos)

50

. 2 Proposta de trabalho, projeto de pesquisa,
projeto acadêmico e possíveis contribuições para o

desenvolvimento institucional do Programa de
Pós-Graduação em Administração da

FAGEN - PPGA/FAGEN

I. Alinhamento com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPGA/FAGEN (10 pontos) II.
Alinhamento e complementariedade às pesquisas recentes desenvolvidas e/ou em desenvolvimento pelo
PPGA/FAGEN (10 pontos) III. Alinhamento e complementariedade às atividades de ensino, incluindo
disciplinas ofertadas pelo PPGA/FAGEN (10 pontos). IV. Alinhamento com o Planejamento Estratégico do

PPGA/FAGEN (10 pontos) V. Plano de trabalho com cronograma de 12 meses (10 pontos).

50

. Total 100 pontos

5. ANÁLISE DE TÍTULOS ACADÊMICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1. A pontuação não será cumulativa, e será considerado apenas o título de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a titulação mínima

exigida como requisito à investidura.
5.2. Serão consideradas somente as atividades realizadas no ano vigente do concurso, até a data de apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores.
5.3. Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente em meio eletrônico, pelo e-mail ppgaadm@fagen.ufu.br. É de responsabilidade do candidato o teor e a integridade dos

documentos digitalizados. Em caso de dúvida motivada e fundamentada quanto à autenticidade ou veracidade do documento, a Unidade poderá solicitar a apresentação do original para
conferência.

5.3.1. Os títulos enviados fora do período previsto serão desconsiderados.
5.3.2. Todos os documentos comprobatórios de títulos deverão ser organizados em um arquivo único em PDF seguindo a sequência na ordem crescente dos itens de cada tabela de

pontuação indicada neste edital.

www.pciconcursos.com.br


