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CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORAS E 
PROFESSORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS 2017 
 

 
Conforme decisão da Comissão Deliberativa de 14 de junho de 2017, a 
Coordenação do PPDH informa a todas as interessadas e todos os 
interessados, a abertura do período de submissão de candidaturas para 
credenciamento para o quadriênio 2017-2020. 
 
A avaliação das candidaturas será realizada por Comissão especificamente 
convocada para esse fim, que tomará decisões com base nas diretrizes da 
CAPES, e nos critérios de credenciamento do PPDH, para a área de Ciência 
Política e Relações Internacionais, disponível através do link seguinte: 
http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/39
_cpol_docarea_2016.pdf.  
 
Serão abertas 2 (duas) vagas para docentes permanentes e 2 (duas) para 
docentes colaboradores; 
 
Os critérios de credenciamento dos professores e os procedimentos estão 
descritos em anexo. Os interessados devem seguir as orientações abaixo. 
 
A inscrição dos interessados deverá ser feita mediante entrega dos 
documentos listados abaixo na Secretaria do Programa. Cópias digitais 
(incluindo as assinadas e datadas) deverão ser enviadas para o e-mail 
ppdh@nepp-dh.ufrj.br. O prazo final para entrega e envio é o dia 30 de julho 
de 2017. 
 
1) Carta de uma página (impressa e em pdf) dirigida à coordenação do 
PPDH, manifestando interesse em integrar o corpo docente do programa , 
indicando:  
- qual categoria de participação é solicitada (quadro permanente ou quadro 
de colaboradores) - adesão a linha de pesquisa  
- participação em grupo(s) de pesquisa, redes e parcerias nacionais e 
internacionais - publicações planejadas para submissão em 2017  
-  endereço completo, telefone e e-mail. 
 
2) Carta de recomendação de um docente do PPDH; 
 
3) Dois documentos diferentes relativos ao Currículo Lattes (atualizado):  
a) Completo, com toda a produção da vida do candidato (em pdf);  
b) Parcial, com a produção dos últimos 5 anos do candidato (impresso). 
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4) Cópias das publicações dos últimos 5 anos. Os trabalhos publicados na 
internet poderão ser indicados apenas por links funcionais. No caso de 
livros, os exemplares devem ser anexados e serão posteriormente 
devolvidos. 
 
5) Plano de trabalho (impresso e em pdf), com no máximo, duas (02) 
páginas, incluindo proposta de atividades de ensino, pesquisa e extensão a 
serem desenvolvidas no PPDH nos próximos dois anos indicando a linha de 
pesquisa.  
5) Proposta de projeto de pesquisa original do candidato, relacionado com 
uma das linhas de Pesquisa do Programa (impresso e em pdf); 
6) Declaração de disponibilidade de carga horária ao PPDH (impresso e em 
pdh). Para docentes de outra IES, declaração de disponibilidade de atuação, 
conforme normativas institucionais; 
7) Documento da unidade de origem autorizando sua participação no PPDH; 
 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017 
Coordenação do PPDH 


