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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
EDITAL 02/2017 – PGECM
SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS PARA PROFESSOR COLABORADOR DO
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ IFCE
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
(PGECM), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Portaria Nº
675/GR/IFCE de 29/10/2015, tornam público que no período de 09 de outubro a 16 de
outubro de 2017 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao
preenchimento de duas vagas no curso de Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências
e Matemática do PGECM, para professor colaborador.
1. OBJETIVO
O presente Edital objetiva instrumentalizar e regulamentar o processo de
submissão e avaliação de propostas de credenciamento de professores no quadro docente
do curso de Mestrado Acadêmico do PGECM/IFCE, como colaborador, de acordo com a
decisão da Coordenação do Programa.
2. DAS CANDIDATURAS
1.1. Os candidatos para atuar como docentes colaboradores, para um período de
avaliação de dois anos, a fim de requerer candidatura como professor permanente do
programa.
1.2. São docentes colaboradores:
a) desenvolvimento sistemático de projetos de pesquisa (com financiamento e
obtenção de recursos) e projetos de extensão (com financiamento) no âmbito da formação
de professores e ensino; participação de eventos na área de ensino;
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b) desenvolvimento de atividades de ensino (orientação de TCC e iniciação
científica na formação de professores) e extensão na área de ensino e formação de
professores;
c) experiência na co-orientação de estudantes de mestrado do PGECM ou em
outros programas de mestrado (área de ensino) e membro em bancas de exame de
mestrados na área de ensino de Física, Química, Matemática ou Biologia.
d) docentes com produção intelectual nos dois últimos anos (2016/2017) na área
de ensino e que atendem as condições indicadas de avaliação de docentes
colaboradores no documento de área ENSINO, no regimento do programa e na
Portaria CAPES, nº 174, dia 30 de dezembro de 2014.
3. DOCUMENTOS EXIGIDOS
No período de 09 de outubro a 16 de outubro de 2017 devem ser encaminhados
para a coordenação PGECM ou na secretaria PGTGA ou DIPPG campus Fortaleza:
a) Ficha de avaliação da produção do candidato na área de ENSINO e com
pontuação de acordo com o documento de área 2017 e regimento do programa.
b) Declaração de interesse de candidatura obtida no site do programa.
c) Lattes atualizado e comprovação de documentos.
Site dos documentos: http://pgecm.fortaleza.ifce.edu.br/regimento/
https://capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-N-174DE-30-12-2014.pdf.
http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/D
OCUMENTO_AREA_ENSINO_24_MAIO.pdf
Não são aceitas candidaturas por e-mail.
4. DOS RESULTADOS
Os resultados para o preenchimento de duas vagas de docente colaborador
devem ser publicados na secretaria da coordenação do PGECM/IFCE, no dia 16 de
outubro, até às 18:00, Campus Fortaleza.
Fortaleza, 09, Outubro, 2017.

__________________________________
Francisco Regis Vieira Alves
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
- PGECM

