
                                                                                                             
 

 

 

SECRETARIA DO PROFARTES/UNB 

Horário de atendimento (seg a sexta): 12h – 18h 

E-mail: profartes@unb.br (Secretaria) ou profartes.ppg.unb@gmail.com (Coordenação do Mestrado ProfArtes UnB). 

 

ProfArtes – Mestrado Profissional em Artes 

Edital de credenciamento docente 

Brasília, 21 de dezembro de 2020 

 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Artes – ProfArtes/Universidade de Brasília torna pública a abertura 

de inscrições em processo seletivo para credenciamento de professores permanentes ou colaboradores, nas 

subáreas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música, conforme as exigências da Resolução nº 098/2020, do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UnB, e da Portaria nº 81/2016, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

  

Artigo 1º – O credenciamento a que se refere este edital destina-se a docentes que tenham vínculo funcional-

administrativo com a Universidade de Brasília; a docentes de outras instituições de ensino superior do país; ou ainda, 

em caráter excepcional, a docentes de institutos federais do DF.    

Parágrafo primeiro – Informações sobre o Mestrado Profissional em Artes/UnB podem ser obtidas na página 

do programa abrigada no site do Instituto de Artes da UnB (http://ida.unb.br/pos/profartes); no site da Coordenação 

Nacional do programa, ProfArtes/Udesc  (https://www.udesc.br/ceart/profartes); ou ainda pelos e-mails 

profartes@unb.br e profartes.ppg.unb@gmail.com. 
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Parágrafo segundo – As propostas de credenciamento consistirão no formulário (que segue abaixo) 

preenchido, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios do que for declarado nesse formulário 

(titulação e principais atividades de orientação). 

As propostas serão recebidas por e-mail (nos endereços eletrônicos indicados acima) de 4 de janeiro a 15 de 

fevereiro de 2021. RETIFICAÇÃO: Onde se lê “de 4 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021”, leia-se: de 4 de janeiro a 

27 de fevereiro de 2021.   

O credenciamento terá validade de cinco anos.    

 

Artigo 2º – Do número de vagas  

 

O presente edital abre seis vagas, ao todo, para docentes permanentes ou colaboradores nas subáreas de 

Artes Cênicas, Artes Visuais e Música, segundo as duas linhas de pesquisa do programa: abordagens teórico-

metodológicas das práticas docentes e processos de ensino, aprendizagem e criação em artes.    

 

Artigo 3º – Dos critérios para credenciamento 
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I. Ser doutor com produção intelectual (bibliográfica e/ou artística) relacionada à área de concentração do 

Programa, ou ser profissional com reconhecida trajetória comprovada por currículo e experiência em processos 

criativos relacionados à área de concentração do Programa. 

II. Os professores doutores deverão apresentar produção intelectual no último quadriênio (2017 a 2020), 

contemplados pelo menos 3 (três) produtos qualificados pelo Qualis, entre os quais publicações em periódico 

indexado (≥ estrato B4), capítulo de livro (≥ L2), livro completo (≥ estrato L2) ou produção artística (≥ estrato B4). 

 

III. Os profissionais com reconhecida trajetória deverão apresentar memorial descritivo que contemple 

produção intelectual (bibliográfica e artística) no último quadriênio (2017 a 2020), com pelo menos 3 (três) produtos 

qualificados pelo Qualis, entre os quais publicações em periódico indexado (≥ estrato B4), capítulo de livro (≥ estrato 

L2), livro completo (≥ estrato L2) ou produção artística de abrangência local ou nacional segundo critérios do 

documento de Área/Qualis (≥ estrato B2).  

 

IV. Os inscritos devem comprovar experiência de orientação em, ao menos, duas das seguintes modalidades: 

PIBIC, projetos de extensão, trabalhos de conclusão de curso (TCC), programas ou projetos de formação de 

professores (PIBID, Residência Pedagógica, Prolicen, Prodocência e outros) ou atividades de práticas pedagógicas no 

contexto de processos artísticos, no período de 2017 a 2020. As orientações devem relacionar-se com a área de 

Artes. 
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Formulário de credenciamento 

 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO DOCENTE NO PROFARTES 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

E-mail: 

Data de nascimento:  

Nacionalidade: 

Número do CPF: 

Link CV Lattes atualizado: 

 

TITULAÇÃO  

Doutorado: 

Data da defesa do doutorado: 

Área de conhecimento: 

Instituição: 

País da instituição:  

 

Mestrado:  

Data da defesa do mestrado: 

Área de conhecimento: 
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Instituição: 

País da instituição: 

 

Profissional com reconhecida trajetória (anexar memorial descritivo no formato PDF) 

 

VÍNCULO COM A IES 

Tipo de vínculo com a instituição: 

Regime de trabalho: 

 

VÍNCULO PRETENDIDO COM O PROFARTES 

Indique a subárea: 

Escolha uma linha de pesquisa: 

Forma de credenciamento: (    ) Permanente  (    ) Colaborador 

 

QUANTITATIVOS DE PRODUÇÃO DO DOCENTE NOS ÚLTIMOS 4 ANOS (ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS OU EM 

ANDAMENTO)  

 

Número de orientações de Mestrado acadêmico 

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Orientações de Mestrado profissional 

2017: 

2018: 
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2019: 

2020: 

 

 

Orientações de Doutorado 

2017: 

2018: 

2019:  

2020: 

 

Monografias em Graduação 

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Disciplinas na Graduação e na Pós-graduação  

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Iniciação Científica 

2017: 

2018: 

2019: 
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2020: 

 

 

 

Programas e projetos de formação de professores (PIBID, RP, Prolicen, Prodocência e outros)  

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Tutoria e monitoria 

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Carga horária anual na Graduação (disciplinas) 

2017: 

2018: 

2019: 

2020: 

 

Carga horária anual na Pós-graduação 

2017: 

2018: 

2019: 
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2020: 

 

Coordena ou participa de Projetos de Pesquisa? Indicar o título e o coordenador, no caso de participação: 

 

 

Comente sua experiência com a Educação Básica: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARECER – COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 
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Assinaturas: 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 
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