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1) Maturidade acadêmico-científica na produção de conhecimento para o exercício 

autônomo do docente/pesquisador, demonstrado por um documento na forma de tese 

original ou de texto que sistematiza criticamente a obra do candidato ou parte dela, no 

domínio do conhecimento especializado;  

2) Interstício temporal mínimo de 5 (cinco) anos entre a conclusão da titulação de doutor e 

a inscrição no concurso;  

3) Experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência em Cursos de Graduação de Instituição 

de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC;  

4) Participação em laboratórios ou grupos de pesquisa/estudos (Ex.: Grupos de Pesquisa 

Ativos cadastrados no CNPq);  

5) Produção científica regular em sua linha de pesquisa, com frequência anual média de pelo 

menos 2 (dois) artigos completos, nos últimos 5 anos, em periódicos indexados em bases de 

dados (ISI, Scielo, Scopus);  

6) Participação em Bancas de Concurso e/ou de Pós-graduação e/ou revisor de periódicos 

e/ou membro de corpo editorial de periódicos e/ou assessorias Ad-Hoc de agências/órgão 

de fomento;  

7) Participação como responsável/colaborador/docente de disciplinas de Graduação e Pós-

graduação;  

8) Participação em atividades de extensão e/ou prestação de serviços à comunidade;  

9) Experiência de orientação de alunos de Graduação em programas de Iniciação Científica, 

sendo pelo menos 2 (duas) com bolsa concedida por órgão de fomento, ou em trabalho de 

conclusão de curso (TCC);  

10) Credenciamento como orientador em Programa de Pós-graduação reconhecido pela 

Capes (Mestrado e/ou Doutorado) pelo menos há três (3) anos; 

11) Experiência na formação de pós-graduandos, tendo concluído pelo menos 01 (uma) 

Orientação em nível de Mestrado;  

12) Participação em Comissões e Grupos de trabalhos que evidenciem o seu engajamento 

institucional em Instituições de Ensino Superior;  

13) Ter obtido junto a agências de fomento, em processos competitivos ou submetidos à 

avaliação de pares, financiamento e/ou bolsas para desenvolvimento de projeto de pesquisa 

ou de extensão. 

 


