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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

I ERRATA AO EDITAL Nº 65/2021 – UEPA

A Universidade do Estado do Pará, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital Nº 65/2021,
conforme especificado abaixo:

ONDE SE LÊ:

No item 2.2. Serão ofertadas quatro (04) vagas para a Linha de Pesquisa: Ensino, Aprendizagem
e Formação de Professores de Ciências na Amazônia e quatro (04) vagas para a Linha de
Pesquisa: Formação de professores de Ciências e processo de ensino e aprendizagem em
diversos contextos amazônicos;

No item 4.1. VII - Cópia do diploma de Doutorado reconhecido pela CAPES, e no caso de
cursos de Doutorados concluídos no exterior, cópia do documento de convalidação no Brasil

No ANEXO D
CÁLCULO DO ESTRATO DE LIVROS

Critério Descrição Indicador Pontos

Tipo da
obra

São consideradas os seguintes
tipos de obras: (i) livro em texto
completo, (ii) livro organizado,
(iii) enciclopédia, (iv) dicionário,
(v) capítulo de livro, (vi) verbete
(estes ponderados em 20% do
valor de um capítulo de livro).

Em obras coletivas, limite de 2
capítulos por autor no mesmo
livro; são livros obras a partir de
50 páginas; capítulos serão
considerados apenas os que
estiverem a partir de 10 páginas
(não pontua se não atende a estes
critérios)

Trava*

Vínculo
com a
área

Considera a relação da obra com
a estrutura acadêmica do
PPGEECA explicitada no
projeto editorial (descrito na
apresentação da obra)

Aderência total ao programa
(qualificar em relação às linhas
de pesquisa)

30

Aderência parcial ao programa
(qualificar em relação às linhas
de pesquisa)

14

Não aderência ao programa (sem
relação às linhas de pesquisa) –
(não pontua)

Trava*
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Autoria Considera-se autor do livro em
relação a sua atuação

Com participação de docentes
e/ou discentes do PPGEECA

40

Com outras colaborações
externas

30

Só o pesquisador 20

Editoria

Considera-se o tipo de editora, a
existência de linha editorial ou
catálogo relacionados com a
área do programa, a distribuição
de suas obras, a disponibilização
e/ou venda online, a existência e
qualificação do conselho
editorial e avaliação por pares.

Edição do autor (para
distribuição
pessoal ou por editora comercial)

6

Órgão oficial (Ministério,
Secretaria, etc.)

18

Editora Universitária,
Comercial, Associação
Científica, Associação Cultural,
Instituição de Pesquisa,
Agência de fomento

18

Comercial 12

Financiamento Do próprio autor 6

da Própria editora da obra 10

De Agência de fomento,
Associação científica ou
Organização pública ou privada
com edital público

20

Distribuição e acesso: acesso
livre e em formato digital

Sim 16

Não 0

Conselho Editorial ou parecer e
revisão por pares

Conselho editorial com parecer e
revisão por pares

20

Conselho editorial sem parecer 12

Sem conselho editorial - (não
pontua)

Trava*

Natureza da obra (coleção) sim 6

não 0

Caracterí
sticas

Obra editada a partir de tese, de
dissertação ou de projeto de
pesquisa do pesquisador

Tese ou dissertação 50

Projeto de pesquisa 30

Sem vínculo 0

TOTAL 200
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LEIA-SE:

No item 2.2 Serão ofertadas quatro (04) vagas para a Linha de Pesquisa Estratégias
Educativas para o Ensino de Ciências Naturais na Amazônia e quatro (04) vagas para a
Linha de Pesquisa Formação de professores de Ciências e processo de ensino e aprendizagem
em diversos contextos amazônicos.

No item 4.1. VII - Cópia do diploma de Doutorado reconhecido pela CAPES, e no caso de
cursos de Doutorados concluídos no exterior, cópia do documento de convalidação no Brasil.
E no caso a emissão do diploma esteja em tramitação apresentar cópia da Ata de Defesa
de Tese e declaração que ateste a conclusão do curso.

No ANEXO D

CÁLCULO DO ESTRATO DE LIVROS
Critério Descrição Indicador Pontos

Tipo da obra São consideradas os
seguintes tipos de obras: (i)
livro em texto completo,
(ii) livro organizado,
(iii) enciclopédia, (iv)
dicionário,
(v) capítulo de livro, (vi)
verbete (estes ponderados
em 20% do valor de um
capítulo de livro).

Em obras coletivas, limite de 2
capítulos por autor no mesmo
livro; são livros obras a partir de
50 páginas; capítulos serão
considerados apenas os que
estiverem a partir de 10 páginas
(não pontua se não atende a estes
critérios)

Trava*

Vínculo com a
área

Considera a relação da
obra com a estrutura
acadêmica do PPGEECA
explicitada no projeto
editorial (descrito na
apresentação da obra)

Aderência total ao programa
(qualificar em relação às linhas
de pesquisa)

15

Aderência parcial ao programa
(qualificar em relação às linhas
de pesquisa)

10

Não aderência ao programa (sem
relação às linhas de pesquisa) –
(não pontua)

Trava*

Autoria Considera-se autor do
livro em relação a sua
atuação

Com participação de docentes
e/ou discentes do PPGEECA

20

Com outras colaborações
externas

10

Só o pesquisador 5
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Editoria

Considera-se o tipo de
editora, a existência de
linha editorial ou catálogo
relacionados com a área
do programa, a
distribuição de suas obras,
a disponibilização e/ou
venda online, a existência
e qualificação do conselho
editorial e avaliação por
pares.

Edição do autor (para
distribuição
pessoal ou por editora comercial)

6

Órgão oficial (Ministério,
Secretaria, etc.)

14

Editora Universitária,
Comercial, Associação
Científica, Associação Cultural,
Instituição de Pesquisa,
Agência de fomento

14

Comercial 10

Financiamento Do próprio autor 6

da Própria editora da obra 10

De Agência de fomento,
Associação científica ou
Organização pública ou privada
com edital público

10

Distribuição e acesso:
acesso
livre e em formato digital

Sim 10

Não 0

Conselho Editorial ou
parecer e revisão por pares

Conselho editorial com parecer e
revisão por pares

10

Conselho editorial sem parecer 5

Sem conselho editorial - (não
pontua)

Trava*

Natureza da obra (coleção) sim 5

não 0

Características Obra editada a partir de
tese, de dissertação ou de
projeto de pesquisa do
pesquisador

Tese ou dissertação 25

Projeto de pesquisa 15

Sem vínculo 0

TOTAL 200

Belém, 24 de setembro de 2021.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará
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