CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
MESTRADO ASSOCIADO UNIRITTER/MACKENZIE

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DOCENTE
A Pró-Reitoria Acadêmica (ProAcad) do Centro Universitário Ritter dos Reis
(UniRitter) e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Mestrado
Associado UniRitter/Mackenzie - tornam pública a seleção de docente para atuação em
atividades de ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e pós-graduação stricto
sensu.
I – VAGA
A seleção visa o preenchimento de uma vaga para atuação na graduação e,
especificamente, no âmbito das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo.
II – PERFIL DO CANDIDATO
Espera-se do(a) candidato(a) competência para atuar na área de concentração do
Programa intitulada Projeto como Investigação: Arquitetura e Cidade, e em uma ou
duas de suas linhas de pesquisa:
a) Projeto, Processos e Sistemas;
b) Projeto e Construções Culturais.
III - CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ter concluído o doutorado, com tese defendida e aprovada há, pelo menos, 2 (dois)
anos, apresentando no ato de inscrição o respectivo diploma com validade nacional.
3.2 No caso de título de doutor obtido no exterior, exige-se a prova do reconhecimento
por instituição de ensino superior nacional credenciada pelo MEC, nos termos do art. 48,
§ 3°, da Lei n. 9.394/96 (LDB), há, pelo menos, 2 (dois) anos.
3.3 Ter experiência docente em nível superior.
3.4 Ter experiência em pesquisa na área de atuação do Programa.
3.5 Apresentar produção científica qualificada (artigos, livros e capítulos de livro) dos
últimos 3 (três) anos.
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IV - PRAZOS E PROCEDIMENTOS
a) Período de inscrição: de 05/01/2017 a 06/02/2017.
b) Documentação necessária:
- Ficha de inscrição anexa a este Edital.
- Cópia do Currículo Lattes atualizado.
- Cópia do CPF e da Carteira de Identidade.
- Cópia de Diplomas (graduação, mestrado e doutorado); e, se houver, certificados de
cursos de especialização e aperfeiçoamento.
- Projeto de Pesquisa em 3 (três) vias.
- Original ou cópia das publicações apresentadas a título de produção intelectual.
c) Os documentos devem ser enviados:
- Em formato eletrônico, para os e-mails mestradoarqurb@uniritter.edu.br e
secretariastrictosensu@uniritter.edu.br.
-

Impressos, para o destinatário e endereço citados abaixo:

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS - UNIRITTER
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
AV. MANOEL ELIAS 2001 – BAIRRO MORRO SANTANA – Prédio 4 – 4º andar –
CEP 91240-261 - PORTO ALEGRE – RS

V - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR
CONTRATADO
5.1 Ministrar disciplinas no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
5.2 Ministrar disciplinas nos cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou áreas
afins, localizados em quaisquer campi da UniRitter, em disciplinas compatíveis com sua
área de formação.
5.3 Realizar orientações nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UniRitter.
5.4 Ser responsável por projeto de pesquisa e extensão, devidamente submetidos e
aprovados pelas instâncias acadêmicas do UniRitter.
VI - PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 Comissão de Seleção
6.1.1 O processo seletivo será realizado por Comissão constituída especialmente para esse
fim, designada pelo Colegiado do Programa e chancelada pela Pró-Reitoria Acadêmica
(ProAcad). A Comissão de Avaliação será composta por três membros doutores, sendo
dois integrantes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
UniRitter e um avaliador externo, indicado pelo Colegiado do Programa. À Comissão
caberá examinar os títulos apresentados, acompanhar as etapas da seleção e proceder às
arguições, a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.
6.2 Etapas de Avaliação do Processo
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6.2.1 Primeira etapa
A primeira etapa da seleção terá caráter eliminatório e consistirá na avaliação da
documentação, do Currículo Lattes e do projeto de pesquisa.
6.2.2 Segunda etapa
A segunda etapa do processo seletivo terá caráter classificatório e consistirá em entrevista,
na qual os candidatos serão avaliados pelos seguintes itens: apresentação do projeto de
pesquisa; defesa da produção intelectual; exposição do percurso acadêmico e perspectivas
de trabalho na Graduação e na Pós-Graduação.
6.2.2.1 Na entrevista (10 pontos), os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos:
• Apresentação do projeto de pesquisa.
• Defesa da produção intelectual (publicações).
• Exposição do percurso acadêmico e das perspectivas de atuação na graduação e
na pós-graduação.
6.2.2.2 Na avaliação do projeto de pesquisa (10 pontos), serão considerados:
• Adequação à área e às linhas temáticas descritas no item II deste Edital.
• Consistência teórico-metodológica.
• Relevância da proposta para a área.
6.2.2.3 Na avaliação da produção científica (10 pontos), será considerada, no caso de
artigos, a classificação do periódico no sistema Qualis/Capes – Área da Arquitetura
Urbanismo e Design, segundo a seguinte tabela de pontuação:
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

100
85
70
55
40
25
10

6.2.2.4 No caso de artigos publicados em periódicos não classificados pelo sistema
Qualis, serão consideradas as bases de indexação Scopus, Web of Science e Scielo. Nesses
casos, a pontuação de cada artigo será a equivalente ao Qualis A1.
6.2.2.5 No caso de livros e capítulos de livros não classificados no sistema Qualis/Capes,
serão considerados os seguintes critérios de pontuação:

CRITÉRIOS
vínculo pleno da obra com a formação e linha
de pesquisa do autor; conselho editorial;
comissão científica e análise de originais por
pareceristas;
impacto
por
reedições

PONTUAÇÃO
100 pontos

3

comprovadas; obra realizada com apoio de
instituições e agências de fomento; publicação
em língua estrangeira.
85 pontos

vínculo pleno da obra com a formação e linha
de pesquisa do autor; conselho editorial;
comissão científica e análise de originais por
pareceristas;
impacto
por
reedições
comprovadas; obra realizada com apoio de
instituições e agências de fomento.
vínculo pleno da obra com a formação e linha
de pesquisa do autor; conselho editorial;
comissão científica e análise de originais por
pareceristas;
impacto
por
reedições
comprovadas.
vínculo pleno da obra com a formação e linha
de pesquisa do autor; conselho editorial;
comissão científica e análise de originais por
pareceristas.

70 pontos

55 pontos

As notas serão atribuídas da seguinte maneira: acima de 300 pontos – nota 10; pontuação
entre 299 e 200 – nota 9; pontuação entre 199 e 100 – nota 8; pontuação entre 99 e 50 –
nota 7.
VII – RESULTADO
7.1 A nota final será calculada pela média aritmética simples das notas obtidas pelo
candidato na entrevista, no projeto de pesquisa e na produção científica.
7.2 – Será considerado aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7
(sete).
7.3 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente.
7.4 Em caso de empate, será considerada a produção intelectual que envolva a publicação
de trabalhos científicos em periódicos avaliados no sistema Qualis/CAPES ou indexados
em bases internacionais.
7.5 O resultado final do processo de seleção e sua respectiva classificação deverá ser
divulgado por meio de e-mail e/ou publicação no site do PPGAU, até às 18h do dia 20
de fevereiro de 2017.
7.4 Os documentos ficarão disponíveis na secretaria do PPGAU para retirada dos
candidatos até 30 dias após a divulgação dos resultados.

VIII - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo, objeto do presente Edital, é válido até 31 de outubro de 2017.
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IX CRONOGRAMA
Os candidatos serão ouvidos e arguidos por banca constituída para julgamento deste
processo seletivo, composta por 3 (três) membros, no dia 15 de fevereiro de 2017, em
horário a ser previamente divulgado pelo PPGAU. A apresentação de cada candidato
obedecerá a ordem de inscrição.

DATA

DESCRIÇÃO

05 de janeiro de 2017 a 06
fevereiro de 2017.

Requerimento de inscrição

13 de fevereiro de 2017

Realização da 1ª Etapa deste
Processo Seletivo
Divulgação dos resultados da 1ª
Etapa
Realização da 2ª Etapa deste
Processo Seletivo
Divulgação dos Resultados

14 de fevereiro de 2017
15 de fevereiro de 2017
20 de fevereiro de 2017.

LOCAL
E-mails
mestradoarqurb@uniritter.edu.br
e
secretariastrictosensu@uniritter.edu.br
Sala 1, 4º andar, prédio 4, campus
UniRitter/Fapa
Site institucional e/ou e-mail
Sala 1, 4º andar, prédio 4, campus
UniRitter/Fapa
Site institucional e/ou e-mail

Endereço para entrega da documentação:
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS - UNIRITTER
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
AV. MANOEL ELIAS 2001 – BAIRRO MORRO SANTANA – Prédio 4 – 4º andar –
CEP 91240-261 - PORTO ALEGRE – RS
Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 30799481 ou pelos e-mails
mestradoarqurb@uniritter.edu.br e secretariastrictosensu@uniritter.edu.br

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2016.

Profª Drª Laura Coradini Frantz
Reitora do UniRitter

Profª Drª Anna Paula Canez
Coordenadora Geral do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo –
Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOCENTE
GRADUAÇÃO E PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Nome completo: ________________________________________________________________
Data de nascimento: _____/_____/_______ Naturalidade: _______________________________
CPF:__________________ RG:_________________ Orgão Exp.: ______Data: ____/____/_____
Endereço:______________________________________________________________________
Bairro:_________________________Cidade:__________________________________________
CEP:______________________________ UF:____________
E-mail: ________________________________________________________________________
Telefone Res.:( )_________________Com.:( )____________ Celular: ( )________________
Curso de Graduação: _____________________________________________________________
Instituição: _____________________________________Ano de titulação:___________________
Curso de Pós-Graduação (Mestrado): _________________________________________________
Instituição: _____________________________________Ano de titulação:___________________
Curso de Pós-Graduação (Doutorado): _________________________________________________
Instituição: _____________________________________Ano de titulação:___________________
Curso de Pós-Graduação (Outro): _________________________________________________
Instituição: _____________________________________Ano de titulação:___________________

Linha temática de maior interesse
( ) Projeto, Processos e Sistemas.
( ) Projeto e Construções Culturais.
Título do Projeto de pesquisa submetido: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data: _____________

Assinatura: ____________________________________________________
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