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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES NO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO (PPGTURPATRI) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio da Escola de 

Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto 

(PPGTURPATRI/EDTM/UFOP) faz saber que, no período de 27 de junho a 24 de julho 

de 2022, estarão abertas as inscrições para o credenciamento de 06 (seis) docentes  no 

programa de Mestrado em Turismo e Patrimônio, segundo os critérios estabelecidos no 

presente edital e de acordo com a Resolução CEPE N° 8039, de 18 de novembro de 2020, 

a Resolução CEPE Nº 7767, de 28 de junho de 2019, o Regimento do Programa de Pós-

Graduação em Turismo e Patrimônio e de acordo também com as Orientações Gerais da 

Área Interdisciplinar da CAPES. Poderá inscrever-se docente doutor/a da Universidade 

Federal de Ouro Preto ou de outra Instituição de Ensino Superior, qualificado/a para atuar 

na pós-graduação. 

O Colegiado do PPGTURPATRI estabelece e torna públicas as normas do processo 

seletivo para o credenciamento de docentes permanentes e colaboradores do Programa. 

O presente edital foi aprovado pelos membros do Colegiado, em reunião realizada no dia 

22 de junho de 2022. 

1. Calendário de seleção para credenciamento  

1.1. Inscrições: 27 de junho a 24 de julho de 2022;  

1.2. Homologação das inscrições: 25 de julho de 2022;  

1.3. Recurso à homologação das inscrições: 26 de julho de 2022;  

1.4. Resultado dos Recursos: 27 de julho de 2022; 

1.5. Análise das propostas pela Comissão de Seleção: 27 a 30 de julho de 2022; 

1.6. Resultado preliminar dos pedidos: 01 de agosto de 2022;  

1.7. Recurso ao resultado da Seleção: 02 de agosto de 2022;  

1.8. Resultado dos Recursos: 04 de agosto de 2022; 

1.9. Resultado final: 04 de agosto de 2022. 

 

2. O/A docente selecionado/a será credenciado/a de acordo com a avaliação de seu 

pedido, na condição de Permanente ou de Colaborador/a. 

2.1) Serão credenciados/as como professores/as permanentes do PPGTURPATRI 

candidatos/as que atuam preferencialmente na UFOP ou em outras instituições, 

desde que já participem de projetos ou grupos de pesquisa juntamente com 

professores do programa. São atribuições dos/as professores/as permanentes:  

a) Orientar pelo menos um/a aluno/a do programa por ano; 

b) Ministrar uma disciplina, de preferência compartilhada, por ano; 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E 

MUSEOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TURISMO E PATRIMÔNIO 

 

 

 

c) Participar de comissões, bancas de avaliação e demais demandas do programa; 

d) Coordenar um projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa do 

programa; 

e) Estar obrigatoriamente cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, devendo 

manter seu Currículo Lattes atualizado anualmente; 

f) Ter produção qualificada de acordo com o item 3.1.6 deste edital. 

2.2. O/A professor/a colaborador/a deverá atender a uma das seguintes atribuições 

básicas: 

a)  A cada dois anos, ministrar disciplina ou atividades didáticas cujos créditos 

possam ser integralizados pelos pós-graduandos; 

b) Coordenar ou participar de projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas do 

Programa; 

c) Apresentar produção acadêmica qualificada de acordo com o item 3.1.6 deste 

edital; 

d) O/A professor/a colaborador/a está dispensado/a da obrigatoriedade de ser 

orientado/ar principal de dissertações e de participar de reuniões do colegiado 

do Programa; 

e) O número de professores/as colaboradores/as não poderá ultrapassar 30% do 

total de professores permanentes do programa. 
 

3. Procedimentos para inscrição 

3.1 A inscrição será realizada exclusivamente pelo formulário 

https://forms.gle/nBDjVzqR348B92f69 através do envio, em formato PDF, dos 

seguintes documentos: 

3.1.1) Carta de intenção, endereçada ao Programa, justificando o interesse do seu 

pedido junto ao PPGTURPATRI e na qual o/a candidato/a se compromete a atuar 

em consonância com os critérios estabelecidos pela Área Interdisciplinar da 

CAPES, pelo Regimento do PPGTURPATRI/UFOP e sua vinculação a uma das 

Linhas de Pesquisa do programa;  

3.1.2) Apresentar Currículo Lattes atualizado na data da entrega da documentação; 

3.1.3) Comprovante de vinculação a grupo de pesquisa cadastrado no CNPq ou na 

PROPPI da UFOP; 

3.1.4)Apresentar projeto de pesquisa ao colegiado do PPGTURPATRI, 

condizente com a Área de Concentração e uma das Linhas de Pesquisa, com 

cronograma de execução para os próximos 04 (quatro) anos; 

https://forms.gle/nBDjVzqR348B92f69
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3.1.5) Comprovante de vínculo com a Instituição de Ensino Superior e anuência 

da instituição de origem. Caso seja professor/a da UFOP, apresentar anuência do 

Departamento de origem; 

3.1.6) Apresentar comprovante de produção acadêmica e científica relevante, 

referente ao período de 2018 a 2022, condizente com os seguintes critérios 

mínimos: 

a) apresentar, pelo menos, 04 (quatro) publicações vinculadas diretamente aos 

temas das linhas de pesquisa do Programa, em periódicos qualificados com 

conceito B3, B2, B1, A2 ou A1 conforme tabela de periódicos apresentada 

pela Diretoria de Avaliação da CAPES para a área Interdisciplinar. Admite-

se, neste item, publicação de livros, capítulos de livros, organização de livros, 

desde que pelo menos 02 (duas) publicações sejam obrigatoriamente artigos 

publicados em periódicos qualificados pela CAPES, na área Interdisciplinar, 

e vinculadas aos temas das linhas de pesquisa do Programa. Para efeito de 

comprovação da produção acadêmica do docente, poderão ser consideradas 

cartas de aceite de trabalhos submetidos à publicação nos periódicos. 

b) apresentar, no quadriênio anterior ao pedido de credenciamento, pelo menos, 

02 (duas) orientações de Iniciação Científica e/ou de Extensão Universitária 

e/ou de Trabalho de Conclusão de Curso aprovadas e/ou 01 (uma) de mestrado 

ou doutorado concluídas. 

c) apresentar, no quadriênio anterior ao pedido de credenciamento, pelo menos, 

01 (um) projeto de pesquisa financiado por agência de fomento científico 

(estadual, nacional ou internacional), ou 02 (dois) aprovados na 

PROPPI/UFOP, ou na PROEX/UFOP ou na instituição de origem do/a 

candidato/a, vinculados diretamente aos temas das linhas de pesquisa do 

Programa. 

4. Das Disposições Finais  

Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pelo Colegiado do 

PPGTURPATRI-UFOP. 

 

Ouro Preto, 24 de junho de 2022 

 

 
 

Maria do Carmo Pires 

Presidente do Colegiado do PPGTURPATRI 


