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CREDENCIAMENTO PARA PROFESSOR/A - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESTUDOS

DE GÊNERO E SEXUALIDADES do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em

Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGICH/UFSC).

A Coordenadora do PPGICH, Profa Dra Eunice Sueli Nodari, torna pública a abertura dopr

ocesso de credenciamento de Docentes interessados em atuar na área de gênero e sexu

alidades do PPGICH/UFSC.

Área de Concentração Estudos de Gênero e Sexualidades

Ementa: Estudos interdisciplinares dos discursos, histórica, social e culturalmente consti-

tuídos, sobre as diferenças sexuais – estudos de gênero. Desenvolve temáticas como polí-

tica, sexualidade, saúde, direitos reprodutivos, trabalho, esporte, família gerações, violên-

cia doméstica, comunicação, homossexualidade, identidade, subjetividade. Integra vários

núcleos de estudos de gênero e está  vinculada ao Instituto de Estudos de Gênero da

UFSC. no exercício da interdisciplinaridade, com objetivo de incentivar pesquisas e consti-

tuir-se em canal de difusão dos trabalhos desenvolvidos na área.

Linhas de Pesquisa

a) Epistemologia dos Estudos Interdisciplinares de Gênero e Sexualidades: O lugar

do gênero e das sexualidades nos campos disciplinares das Ciências Humanas (Antropo-

logia,  Psicologia,  História,  Sociologia,  Letras,  Serviço  Social,  Relações  Internacionais,

etc). Os estudos de gênero como campo interdisciplinar. Feminismo e cosmopolítica.

b) Gênero, Sexualidades e suas inter-relações com geração, etnia, classe: Estudos

das relações de gênero e sexualidades em suas múltiplas interfaces com outros marcado-

res de diferenças sociais, como classe, etnia e geração. Comunicação, mídia e arte e

suas relações com imaginação, imaginário e estereótipos. Estudos de gênero frente  às

questões de trabalho, esporte,  tecnologia e consumo. A constituição de subjetividades

nas inter-relações sociais. Homossexualidades, heterossexualidades, conjugalidades, fe-

minilidades, masculinidades, paternidades e maternidades. Saúde reprodutiva e as inter-

faces entre as ciências sociais e as ciências da saúde. As relações de gênero nos movi-

mentos sociais, rurais e urbanos.



I - Objetivos: 

a) selecionar candidatas/os para compor o Quadro de Professoras/es Permanentes da

área de gênero e sexualidades do PPGICH UFSC;

b) ampliar os estudos e pesquisas relativos à área de gênero e sexualidades no PPGICH. 

II – Das vagas: 

Uma (01) vaga para compor o Quadro Permanente do PPGICH na Área de Concentração

de Estudos de Gênero no âmbito da UFSC.

 III - Das inscrições: 

Período: de 1 de agosto a 08 de setembro de 2021. 

Email para inscrição:  ppgich@contato.ufsc.br

IV - Cronograma

Período: de 09 a 20 de setembro de 2021 - Análise documental

Resultado da etapa de análise documental: 20 de setembro de 2021

Entrevistas: de 23 a 27 de setembro de 2021

Resultado final: após aprovação pelo colegiado do PPGICH. 

V - Do Credenciamento: 

O credenciamento do/a candidato/a deverá  respeitar o Regimento Interno do PPGICH/

UFSC, segundo o Art. 13. O credenciamento e recredenciamento dos/as docentes dos

cursos de pós- graduação observarão os requisitos previstos na Resolução 95/CUn/2017,

de 04 de abril de 2017, e os critérios específicos estabelecidos pelo Colegiado Pleno em

resolução própria do programa. A designação como docente permanente do Quadro do

PPGICH deverá contemplar o/a candidato/a que possua doutorado por no mínimo cinco

anos, vinculado aos departamentos de ensino da UFSC em seus campi. 

VI – Dos Documentos Necessários (original e cópia):

a) Documento de Identidade RG e CPF;

b) Diploma de Doutorado;

c) Currículo Lattes atualizado;

d) Cópia de publicações dos últimos 5 anos; 

e)  documento emitido por departamento e/ou curso de pós-graduação comprovando as

disciplinas ministradas em sua trajetória docente;

d) “Carta de Intenções”, em até três laudas, para fazer parte do Quadro Permanente do

PPGICH/UFSC. O/a candidato/a explicitará, a partir de sua trajetória acadêmica, os moti-

vos da escolha pelo credenciamento na área de gênero e sexualidades do PPGICH, bem

como apontar suas propostas de pesquisa e ensino pelos próximos 2 (dois) anos (2021.2-
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2023.1). O/a candidato/a deverá, também, apresentar a sua disponibilidade em ministrar

as disciplinas da linha de pesquisa  e colaborar com as disciplinas obrigatórias do PPGI-

CH.

 

VII – Dos requisitos: 

O/a canditado/a que tenha interesse em participar da seleção para o quadro docente do

PPGICH deverá contemplar os seguintes critérios;

a) ser doutor/a há no mínimo 5 anos;

b) comprovar  produção  científica  significativa  na  área  de  gênero  e  sexualidades,  no

período dos últimos  cinco anos seguindo as regras de credenciamento do PPGICH,

vide  tabela de pontuação abaixo;

c) ter experiência de orientação de no mínimo 3 dissertações de mestrado e/ou 2 teses

de doutorado em curso de pós graduação stricto sensu, e de trabalhos de conclusão

de graduação e/ou especialização nas áreas relativas à gênero e sexualidades;

d) ter pesquisa registrada no SIGPEX UFSC;

e) declaração de interesse e disponibilidade de tempo para fazer parte do corpo docente

do PPGICH. 

f) Não pode estar vinculado a mais de 2(dois) programas de pós-graduação.

VIII - Dos Critérios de Análise

O processo de análise da submissão será constituído de análise documental e de entre-

vista, para candidatas/os aprovadas/os na etapa documental. 

Serão avaliados:

a) Curriculum

- experiência docente na área de gênero e sexualidades na graduação e pós-graduação;

- Publicações entre 2016 - 2021;

- Orientações concluídas e em desenvolvimento.

b) Plano de Trabalho

- Contribuição para os estudos Feministas e de Gênero;

- Contribuição para as disciplinas oferecidas pela área;

- Áreas de interesse e disponibilidade de orientação, vinculadas à pesquisa em cur-

so ou já realizadas;

- Pesquisa com adesão à linha de gênero e sexualidades do PPGICH.

Após a análise documental, que será eliminatória, as/os candidatas/os serão chamadas 
para a Defesa do Plano de Trabalho

c) Defesa do Plano de Trabalho



XIX - Da Aprovação e Classificação: 

a) A/O candidato que deixar de comprovar alguma das exigências do presente Edital terá

sua inscrição indeferida.;

b) O resultado final será a soma dos resultados da análise documental (Currículo Lattes e 

do Plano de Trabalho) e entrevista;

c) Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:

- Maior pontuação do currículo;

- Maior experiência de orientação e ensino na pós-graduação.

Profa. Dra. Eunice Sueli Nodari

Coordenadora/ PPGICH



MD MP MA DO x DP

1,00 0,85 0,70 0,55 0,40 0,25 0,10 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00
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Totais #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

IndProd Médio

Glosa = até 20% da produção nos estratos B4 e B5. Glosa = até 40% da produção nos estratos mais baixos (T1)

2) insira no quadro amarelo no cabeçalho o número de docentes permanentes que será usado para o cálculo do IndProd médio nessa planilha;

3) a planilha está preparada para o cálculo da média da produção no último  quatrienio; 0

4) insira o nome dos docentes permanentes ou suas iniciais nos locais apropriados;

5) verifique a classificação Qualis da revista na página da CAPES. Se não pertencer ao Qualis da Inter verifique o da área mais adequada à revista. Se a revista não estiver no Qualis, classifique-a com base nos critérios Qualis da área, disponíveis no Doc de Área;

6) observe a definição de livro no Documento de Área, na página da CAPES em Avaliação/Áreas/Inter;

7) registre no máximo 2 capítulos por autor no mesmo livro;

8) a pontuação em livros, capítulos e produção técnica é a mínima por não ser aferível nesse momento;

9) só registre para pontuação a produção caracterizada como tal, utilizando o quadro NC para o registro de produções não contabilizadas para pontuação;

10) verifique as definições de produção técnica, para efeito de pontuação, no Doc  de Área:

11) dica para a busca de cada produção no documento pdf da Proposta de Programa: utilize o comando "localizar" do pdf, com as palavras chave "capítulo de livro", "ISSN", "ISBN", etc.

12) é necessário que mais de 50% dos docentes permanentes atinjam o IndProd médio.

Trab. Eventos Técnica Artística

Programa:

Artigos publicados em periódicos Capítulos

Docente Permanente IndProd

Livros

No

Observar orientações no  rodape

Universidade:

Total de Anos:

Interdsciplinar em Ciências Humanas

DICH - UFSC

Nível do curso:

Número de Docentes Permanentes nesta planilha:

1


