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EDITAL 20/2022
Dispõe sobre o Processo Seletivo para Credenciamento de Docentes no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental,

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG para o Quadriênio 2021-2024
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) –
CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº
1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE tornar público o Processo Seletivo para
Credenciamento de Docentes no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG para o Quadriênio 2021-2024, conforme o que se segue:
 
O Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
– IFMG, em atendimento a determinação do Colegiado e no uso de suas atribuições normativas, torna pública a abertura do Processo Seletivo para
Credenciamento Docente Permanente, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
 
1. APRESENTAÇÃO
1.1 O Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais – IFMG, torna público que, no período de 14/04/2022 a 15/05/2022, estarão abertas as inscrições para o Credenciamento de Docentes que
atuarão como Permanentes e Colaboradores no Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (MPSTA).
 
2. OBJETIVO DO EDITAL
2.1 Credenciar docentes Permanentes e Colaboradores para atuarem no Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental no
Quadriênio 2021-2024.
 
3. CREDENCIAMENTO
3.1 Para o credenciamento dos docentes deverá ser obedecido os seguintes critérios:
I - ser portador de título de doutor;
II - enquadrar-se em pelo menos uma das linhas de pesquisa do MPSTA;
III - atender aos critérios exigidos pela Portaria nº 81/2016 da Capes;
IV - atender ao planejamento estratégico do MPSTA;
V - atender a pontuação mínima a ser mensurada de acordo com planilha de pontuação para credenciamento no MPSTA (anexo I).
3.2 Para o credenciamento, os candidatos a docentes permanentes do MPSTA deverão atender aos critérios de produtividade mínima de cada dimensão
estabelecidos no Anexo I, sendo contabilizada a produção dos quatro anos anteriores à data do edital de credenciamento.
3.3 Para o credenciamento como docente permanente a pontuação mínima total exigida será de 40 pontos, sendo também necessária a obtenção da
pontuação mínima em cada dimensão, conforme estabelecido no Anexo I.
3.4 Para o credenciamento de docente colaborador, a exigência estabelecida no fica fixada em no mínimo 50% da pontuação exigida para os docentes
permanentes (20 pontos).
3.5 O Corpo Docente do MPSTA será constituído de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do de docentes do IFMG em regime de Dedicação
Exclusiva (DE) ou de 40 horas.
 
4. VAGAS
4.1 Serão ofertadas até 8 (oito) vagas para o credenciamento, sendo até 4 (quatro) para docentes do quadro do IFMG e até 4 (quatro) para docentes
externos.
Área de Concentração: Ciências Ambientais
Linhas de pesquisa:
Linha 1. Ecologia Aplicada
Esta linha visa a análise de parâmetros ecológicos espaço-temporais de populações e comunidades biológicas, envolvendo sua estrutura e dinâmica em
ambientes naturais preservados e impactados. Utilização de bioindicadores. Estudos de sistemas agroflorestais e agroecologia.
Linha 2. Tecnologias Ambientais
Estudos e pesquisas que envolvam áreas urbanas, rurais voltados para subsidiar o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como, na formulação de
estratégias e políticas de recuperação das áreas atingidas. Inclui-se nesta linha: análise de resíduos de metais pesados, avaliação de compostos
orgânicos no solo como herbicidas, inseticidas a sua persistência e comportamento ambiental. Uso de fitorremediação e biorremediação. Estudos de
áreas degradadas e a sua recuperação. Sistemas de contenção de encostas, estudos de manejo e conservação do solo. Desenvolvimento de técnicas no
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controle de erosão. Estudos e pesquisas voltadas para análise e produção de alternativas energéticas renováveis e adequadas ao contexto
socioambiental. Desenvolvimento de novas tecnologias na geração de energia limpa.
Linha 3. Planejamento e Gestão Ambiental
Compreende o estudo, pesquisa e a abordagem de assuntos relacionados a tecnologias voltadas à proteção e conservação do meio ambiente e o
gerenciamento e manejo sustentável dos recursos ambientais, incluindo questões relativas à qualidade ambiental do espaço natural e antrópico,
compatibilizando o uso dos recursos com a conservação ambiental e os instrumentos de gestão vigentes.
 
5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
5.1 Serão considerados elegíveis, para o credenciamento, os candidatos que atenderem aos requisitos constantes nas Normas para Credenciamento para
o Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (Resolução nº 1, de 23/03/2022 -
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/SEI__Resolu%C3%A7%C3%A3o_Credenciamento_e_Descredenciamento.pdf_-
SEI_24-03-22.pdf) e demais orientações descritas no edital.
 
6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
6.1 Para efetuar a inscrição o candidato deverá enviar ao Núcleo de Registro Acadêmico da Pós-graduação, pelo e-
mail  mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br, os seguintes documentos:
I. Currículo Lattes com data de atualização inferior a 30 dias da solicitação de credenciamento;
II. Planilha de pontuação para credenciamento no MPSTA preenchida com a pontuação e a comprovação dos itens do Anexo I (quatro anos anteriores à
data do edital de credenciamento);
III. Formulário de credenciamento (Anexo II);
IV. Plano de trabalho a ser desenvolvido na linha de pesquisa, incluindo a proposição de disciplina (s) relacionada(s) à linha pretendida (Anexo III).
6.2 Para o cálculo da produção docente de artigos completos publicados em periódicos, será utilizado o Qualis/CAPES Quadriênio 2013-2016, Área de
Avaliação Ciências Ambientais, ou Interdisciplinar, na ausência dessa
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf).
 
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
7.1  A aderência da formação e da experiência profissional do candidato à linha de pesquisa serão considerados pela banca examinadora como critério
eliminatório.
7.2 O plano de trabalho apresentado pelo candidato será quesito eliminatório, de acordo com a aderência à linha de pesquisa e disciplina (s) na (s) qual
(is) o candidato pretende atuar.
7.3 A seleção será realizada mediante análise da documentação comprobatória enviada pelo candidato, tomando por base os critérios do edital.
7.4 Os candidatos serão classificados baseados em ordem decrescente de pontuação apresentada e comprovada no Anexo I.
7.5 Para fins de desempate, serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem:
I -  Candidatos com idade mais elevada;
II - Ter obtido maior pontuação no item Artigos completos publicados em periódicos (avaliação QUALIS CAPES) e Livros do Anexo I.
 
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 O resultado preliminar do processo de seleção será publicado sob a forma de uma lista de candidatos aptos ao credenciamento nas categorias de
Professor Permanente e Professor Colaborador do MPSTA. A divulgação do resultado preliminar será realizada até 27/05/2022, por meio do
sítio: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/uncategorised/processos-seletivos-mestrado.
§1º  O credenciamento de docentes do IFMG, classificados como aptos neste edital, fica condicionado à autorização da Diretoria Geral de seu campus
de origem no IFMG.
§2º O credenciamento de profissionais externos ao IFMG, classificados como aptos neste edital, fica condicionado ao limite máximo de docentes
externos estabelecidos pelo Regulamento do MPSTA (até 25% do número total de docentes do programa
- https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/Regulamento_do_MPSTA.pdf) e pela Resolução nº 22, de 14/10/2021
(https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/Regulamentacao_Pos_Graduacao_IFMG_-_stricto_sensu_no_IFMG_-_out-
21.pdf).
§3º O credenciamento de servidores de autarquias estaduais ou federais, classificados como aptos neste edital, fica condicionado à autorização de sua
chefia imediata.
§4º Os candidatos aptos serão convocados pela coordenação do MPSTA, obedecendo a ordem de classificação e o número de vagas estabelecidos neste
edital.
8.2 Os recursos relacionados ao resultado do processo de seleção serão aceitos somente no primeiro dia útil após a divulgação dos resultados
preliminares, que deverão ser enviados ao Núcleo de Registro Acadêmico da Pós-graduação, e-mail  mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br.
8.3 Após as análises dos possíveis recursos, o resultado final do processo de credenciamento será publicado no sítio do MPSTA,
link https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/uncategorised/processos-seletivos-mestrado
 
9. VALIDADE DO CREDENCIAMENTO
9.1 O credenciamento terá validade pelo Quadriênio 2021-2024, a contar da data de homologação dos resultados, sendo que, após a inclusão no quadro
docente do MPSTA, o mesmo estará sujeito aos critérios estabelecidos no Regulamento do MPSTA e demais normas institucionais do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG).
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 O não cumprimento das normas definidas neste edital, ou em comunicados do MPSTA, acarretará na eliminação do candidato do processo de
credenciamento de docentes, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/SEI_-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_Credenciamento_e_Descredenciamento.pdf_-SEI_24-03-22.pdf
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https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/uncategorised/processos-seletivos-mestrado
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/Regulamento_do_MPSTA.pdf
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/CURSOS/MESTRADO/Regulamentacao_Pos_Graduacao_IFMG_-_stricto_sensu_no_IFMG_-_out-21.pdf
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10.2 A atuação do profissional docente junto ao MPSTA não estabelece vínculo empregatício e não se condiciona a nenhuma contrapartida financeira
do IFMG.
10.3 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Colegiado do MPSTA.
 
11. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

Atividades Período

Inscrições (somente por e-mail) 14/04/2022 a 15/05/2022 até às 23h59min

Análise da comissão até 20/05/2022

Homologação dos resultados pelo Colegiado até 20/05/2022

Divulgação dos resultados preliminares até 27/05/2022

Recursos 1º dia útil após a divulgação dos resultados preliminares

Homologação do resultado final até 03/06/2022

 
 

ANEXO I
Planilha de pontuação para o credenciamento no MPSTA

ATIVIDADE

Pontuação

Pontuação
Permanente (a ser
preenchido pelo
candidato)

Pontuação
Colaborador (a ser
preenchido pelo
candidato)

Artigos completos publicados em periódicos (avaliação QUALIS CAPES) e
Livros Mínima 15 pontos Mínima 8 pontos

A1 10,0   

A2 9,0   

A3 8,0   

A4 6,0   

B1 5,0   

B2 3,5   

B3 2,0   

Livro Integral com ISBN 5,0   

Capítulo de Livro com ISBN 2,5   

Organização de Coletâneas com ISBN 5,0   

 Subtotal   

Produtos Técnicos e Tecnológicos  Sem Pontuação
Mínima

Sem Pontuação
Mínima

Carta, Mapa ou similar 2,0   

Curso de formação profissional 2,0   

Empresa ou organização social inovadora 7,0   

Manual/protocolo 2,0   

Material didático 2,0   

Produto bibliográfico técnico/ tecnológico 2,0   

Patente depositada, concedida ou licenciada 10,0   

Processo/tecnologia e produto/material não patenteáveis 2,0   

Software/Aplicativo 5,0   

Tecnologia Social 7,0   
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Outros produtos técnicos/tecnológicos 1,0   

 Subtotal   

Projetos de Pesquisa Pontuação Mínima 5 Pontos Mínima 2 Pontos

Coordenação de projeto de pesquisa COM FINANCIAMENTO público, privado ou
terceiro setor, cadastrados (incluindo editais do IFMG com previsão de recursos de
capital e/ou custeio) /por projeto

5,0   

Coordenação de projeto de pesquisa SEM FINANCIAMENTO, cadastrados/por
projeto 2,5   

Colaboração de projeto de pesquisa COM FINANCIAMENTO público, privado ou
terceiro setor, cadastrados (incluindo editais do IFMG com previsão de recursos de
capital e/ou custeio) /por projeto

2,0   

Colaboração em projeto de pesquisa SEM FINANCIAMENTO, cadastrado/por projeto 1,0   

Coordenação de projeto de extensão, cadastrado/por projeto 1,0   

Colaboração em projeto de extensão, cadastrado/por projeto 0,5   

 Subtotal   

Orientações  Mínima 6 Pontos Mínima 3 Pontos

Orientação de doutorado 10,0   

Orientação de mestrado 5,0   

Co-orientação de doutorado 4,0   

Co-orientação de mestrado 3,0   

Orientação de lato sensu 2,5   

Orientação de TCC 2,0   

Orientação de IC 1,0   

 Subtotal   

 Pontuação
total   

 
ANEXO II 

Formulário de credenciamento de docente
1. DADOS PESSOAIS
Nome:
Nacionalidade:
2. DADOS SOBRE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
TITULAÇÃO:
Doutorado/Área:
Instituição em que se titulou:
Ano:
Pós-Doutorado/Área:
Instituição:
Ano:
Instituição onde trabalha:
Área de atuação:
3. DADOS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA:
Rua/Av:
Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade/UF
CEP:
e-mail:
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Fone:
Celular:
CPF: (para cadastro no Portal Coleta – Sucupira)
 

ANEXO III
PLANO DE TRABALHO DOCENTE

DADOS DO CANDIDATO
NOME:
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM:
DEPARTAMENTO/CURSO:
CONTATO/FONE:
E-MAIL:
MATRÍCULA SIAPE Nº (caso possua):
CATEGORIA A QUE O DOCENTE CONCORRE:
( ) Permanente
( ) Colaborador
REGIME DE TRABALHO NA IES DE ORIGEM (se for o caso)
( ) 20h ( ) 40h ( ) DE
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTE
Abra novos campos de preenchimento de acordo com as atividades que serão desenvolvidas no MSTA.
ATIVIDADE:
JUSTIFICATIVA:
OBJETIVOS:
RESULTADOS ESPERADOS:
DISCIPLINAS A SEREM OFERTADAS:
 
Para preenchimento do Colegiado e Secretaria do curso:
HOMOLOGADO EM:
( ) Deferido
( ) Indeferido
 
 

Bambuí, 08 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 11/04/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 1156956 e o código
CRC 92E14A12.
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