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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

CHAMADA ESPECIAL PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES PERMANENTES 

 

O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PRODONTO/UFS) torna público a Chamada Especial para o 

credenciamento de até 4 (quatro) novos docentes permanentes de áreas ou subáreas afins ou correlatas à Odontologia para 

ingresso no programa. Para este edital, entende-se como áreas ou subáreas afins ou correlatas à Odontologia aquelas referentes 

às Ciências da Saúde (Medicina, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Saúde Coletiva, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional), Ciências Biológicas (Farmacologia, Imunologia, Microbiologia), Engenharias (Engenharia de Materiais e Engenharia 

Biomédica), Ciências Sociais Aplicadas (Ciência da Informação, Comunicação), e Ciências Humanas (Sociologia da Saúde, Psicologia, 

Educação).  

I. Condições para o ingresso de docentes no corpo docente permanente do PRODONTO/UFS 

● Ser professor efetivo na Universidade Federal de Sergipe em regime de trabalho de 40 horas, preferencialmente com 

dedicação exclusiva; 

● Possuir título acadêmico de doutor; 

● Possuir produção intelectual com pelo menos 2 (dois) artigos completos publicados em periódicos classificados como A4 

ou superior no Qualis/Capes, no quadriênio 2017-2020; 

● Atender a pelo menos um dos seguintes critérios: 

1) Ter participação em projeto de pesquisa com captação de recurso em órgão de fomento no último quadriênio; 

2) Ter vínculo com grupo de pesquisa reconhecido no Diretório de Grupos de Pesquisa - Plataforma Lattes – CNPq; 

3) Coordenação de projeto de extensão consolidado, vinculado a produção científica demonstrada através de publicações e/ou 

geração de trabalhos de conclusão a nível de graduação ou pós-graduação. 

II. Documentos para inscrição 

● Ofício contendo indicação da linha de pesquisa na qual o candidato pretende atuar (Aspectos mecânicos e biológicos 

relacionados à reabilitação oral, Determinantes epidemiológicos em saúde bucal ou Diagnóstico e terapêutica aplicados 

no sistema estomatognático), das disciplinas que está apto a ministrar no curso de mestrado/doutorado (Metodologia 

do ensino superior; Métodos experimentais mecânicos e biológicos; Propriedade intelectual, transferência de tecnologia 

e inovação tecnológica em Odontologia; Novas tecnologias de ensino e aprendizagem; Saúde e sociedade;) e 

manifestação de ciência das normas do presente edital; 
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● Plano de trabalho (até 10.000 caracteres) para o quadriênio 2021-2024, contendo pelo menos quatro projetos de 

pesquisa dentro desta linha com potencial para ser executado como dissertação de mestrado ou tese de doutorado e 

geração de produção qualificada; 

● Curriculum Vitae – Curriculum Plataforma Lattes CNPq, completo, atualizado em 2021 e devidamente documentado; 

● Comprovante de cadastro no ORCID (https://orcid.org); 

● Para candidatos que apresentem linha de pesquisa vinculada à extensão universitária, apresentar plano de trabalho de 

projetos de pesquisa a serem executados junto à extensão, assim, como a descrição e comprovação dos produtos já 

gerados (até 10.000 caracteres). 

III. Processo de análise 

1) O processo contendo a solicitação de credenciamento será enviado para análise e emissão de parecer da Comissão de 

Credenciamento Docente deste Programa; 

2) A análise do parecer será realizada em reunião do Conselho do PRODONTO/UFS, para deliberação final sobre a aprovação, ou 

não, da solicitação de credenciamento usando por base o documento de área (Odontologia) da CAPES. 

IV. Avaliação da solicitação de credenciamento 

A seleção dos candidatos será baseada nas necessidades atuais do programa tendo em vista os critérios de avaliação e buscando 

o aumento de sua nota junto à CAPES. 

V. Disposições gerais: 

1) O credenciamento no PRODONTO/UFS dos aprovados nesta chamada dar-se-á a partir de agosto de 2021; 

2) A documentação necessária para participação nesse edital deverá ser enviada para o e-mail prodonto@academico.ufs.br. 

VI. Prazos para inscrição 

Inscrições: de 5 de julho a 5 de agosto de 2021. 

 

Prof. Dr. Paulo Ricardo Martins Filho 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

https://orcid.org/

