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Proposta de Plano de Trabalho para Professor Visitante

O plano de trabalho para professor visitante deverá conter obrigatoriamente três elementos: programa de

disciplina na graduação, programa de disciplina na pós-graduação e projeto de pesquisa. O programa de

disciplina na graduação deverá conter uma introdução geral ao tema proposto, juntamente com a indicação

de bibliografia relacionada à proposta do curso. O tema escolhido para o curso deverá pertencer,

obrigatoriamente, a uma das três áreas temáticas do concurso. O programa de disciplina na pós-graduação

deverá conter o estado da arte da questão proposta e bibliografia. A bibliografia deverá constar as leituras

clássicas sobre o tema e estudos de casos relevantes que não se limitem ao caso brasileiro. O projeto de

pesquisa deverá conter uma questão central de pesquisa, revisão bibliográfica e metodologia. Na parte

reservada a bibliografia deverá conter tanto a literatura clássica quanto o estado da arte sobre o assunto

abordado. O plano metodológico deverá contemplar uma discussão geralsobre o método escolhido.

Quesitos Pontuação Máxima
Títulos Acadêmicos Até 25 pontos

Experiência Docente e de orientação Até 15 pontos

Produção Cientifica, técnica, artística e

cultural na área
Até 50 apontos

Distinções Até 10 pontos
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Tabela de Pontuação para Análise do Curriculum Vitae



Proposed Work Plen for Visiting Professor

The work plan for visiting professor must contain three elements: undergraduate discipline program,

postgraduate discipline program and research project. The undergraduate degree program should contain a

general introduction to the proposed topic, along with an indication of the bibliography related to the course

proposal. The subject chosen for the course must belong to one of the three thematic areas of the

competition. The postgraduate discipline program should contain the state of the art of the proposed

question and bibliography. The bibliography should include the classical readings on the subject and relevant

case studies that are not limited to the Brazilian case. The research project should contain a centralquestion

of research, bibliographic review and methodology. ln the reserved part the bibliography should contain both

the classical literature and the state of the art on the subject addressed. The methodological plan should

contemplate a generaldiscussion about the chosen method.

Curriculum Vitae Analvsis Table

Questions Maximum Score

Academic Degrees Up to 35points

Up to 15 points

Scientific, technical, artistic and cultural

production in the area

Up to 40 points

Distinctions
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Teach ing Experience

Up to 10 points


