UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, FURG
FACULDADE DE DIREITO, FaDir
Programa de Pós-Graduação em Direito, PPGD
Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social
Comissão de Seleção – Edital PPGD n. 02/2018 Visitante

Resultado 02/2018
A Comissão de Seleção do Edital PPGD n. 02/2018 Visitante torna público o resultado da avaliação dos
candidatos inscritos no processo seletivo simplificado para Contratação de Professor Visitante:
Inscrição n. 01 Betina Heike Krause Saraiva
Avaliação do Projeto de Pesquisa
Avaliação

Critérios:
Título e Justificativa (10 pontos)
(relevância social, interesse científico e vinculação a uma das linhas de pesquisa do curso)

8

Metodologia e Cronograma (10 pontos)
(coerência e consistência da proposta de pesquisa)

7

Referencial teórico e Referências bibliográficas (10 pontos)
(Disciplinar e interdisciplinar; nacional e internacional; pertinência, relevância e coerência
do projeto com as linhas de pesquisa do curso)

9

Resultado:

24

Avaliação do CV Lattes
Critérios:
Pós-Graduação stricto sensu
(para efeito de pontuação serão considerados os títulos
submetidos à avaliação no momento da inscrição)

Parâmetro
10 pontos Mestrado
20 pontos Doutorado
50 pontos Doutorado no
exterior ou fora do seu país
de origem para candidatos
estrangeiros

Estágio de Pós-Doutorado no exterior
(fora do Brasil ou fora do seu país de origem para candidatos
50 pontos
estrangeiros)
Artigo publicado na íntegra em revista científica, capítulo de
5 pontos por artigo
livro científico ou em anais de evento científico
Tempo de experiência como docente no ensino superior
2 pontos por ano
Publicação de Livro científico, como autor ou organizador, com
10 pontos por livro
ISBN
Certificado de Proficiência (ou ser fluente) em língua
estrangeira, com exclusão de sua língua materna
05 pontos por certificado
(Português, Inglês, francês, espanhol, alemão, italiano)
Resultado:

Eventuais recursos devem ser devidamente protocolados, admitindo-se,
encaminhamento em anexo a e-mail direcionado para: ppgd.recurso@furg.br.
Rio Grande, 20 de fevereiro de 2018
Comissão de Seleção
Edital PPGD n. 02/2018 Visitante
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alternativamente,

