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As alterações no Edital 03/2020 PPGPAM ocorreram nos seguintes tópicos: 

 

1. Página 2, item Artigo 2 a) III, onde se lê “Apresentar durante os anos 2016 a 2020 

quatro (4) quatro produções técnico científica vinculados às temáticas das linhas e 

aos projetos de pesquisa da área Planejamento Urbano e Regional/Demografia 

(PLURD), da CAPES, notadamente em:”  

 

leia-se agora  

 

“Apresentar durante os anos 2016 a 2020 quatro (4) produções técnico científica, 

para à vaga de docente permanente, e dois (2) produções técnico científica, para à 

vaga de docente colaborador, vinculados às temáticas das linhas e aos projetos de 

pesquisa da área Planejamento Urbano e Regional/Demografia (PLURD), da 

CAPES, notadamente em:” 

2. Página 2, item Artigo 2 a) III i), onde se lê “i) periódicos Qualis/Capes (Web Qualis 

2013-2016) A1, A2, B1 ou B2”  

leia-se agora 

“i) periódicos Qualis/Capes (Web Qualis 2013-2016),” 

3. Página 3, item Artigo 3 a) V, onde se lê “em formato pdf” 

 

leia-se agora 

 

“enviados e compilados em um único arquivo de pdf”. 

4. Página 14, Anexo III. Inclusão na tabela de novo item de avaliação “Artigos 

publicados (qualquer área de valiação)” com a sua pontuação máxima associada. 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

QTD. PONTUAÇÃO 

Artigos publicados (qualquer área 

de avaliação)* 

 

A1 (1,00 por artigo)    

A2 (0,70 por artigo)   

B1 (0,55 por artigo)   

B2 (0,40 por artigo)   

B3 (0,25 por artigo)   

B4 (0,10 por artigo)   

B5 (0,05 por artigo)   



 

5. Página 14, Anexo III. Inclusão de nota no pé da tabela “*Para o caso de artigos 

publicados serão contabilizados apenas uma vez, em sua classificação de maior 

pontuação.” 

 

6. Página 14, Anexo III. Onde se lê “Coordenador de projeto de pesquisa ou extensão 

com financiamento.” 

 

leia-se agora 

 

“Coordenador de projeto de pesquisa ou projeto /programa de extensão com 

financiamento” 

 

7. Página 14, Anexo III. Onde se lê “Membro de projeto de pesquisa ou extensão com 

financiamento”  

 

leia-se agora 

 

“Membro de projeto de pesquisa ou programa /projeto de extensão com 

financiamento” 

 

8. Página 14, Anexo III. Eliminação do item de avaliação “Coordenador de Grupo de 

pesquisa cadastrado no DGP/CNPq ou de Programa de extensão sem 

financiamento aprovado pela Unidade específica dentro da IFES à qual pertence.” 

 

9. Página 14, Anexo III. Onde se lê “Coordenador de projeto de pesquisa ou extensão 

financiamento.”  

 

leia-se agora 

 

“Coordenador de projeto de pesquisa ou programa/projeto de extensão sem 

financiamento.” 

 

10. Página 14, Anexo III. Onde se lê “Membro de projeto de pesquisa ou extensão sem 

financiamento”  

 

leia-se agora 

 

“Membro de projeto de pesquisa ou programa/projeto de extensão sem 

financiamento” 

 

 

 


