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Para :

UNIDADES ACADÊMICAS

Assunto : PROGRAMA DE PROFESSOR VOLUNTÁRIO
Informamos que se encontra disponível na página eletrônica do DEPESQ
http://www.sr2.uerj.br/sr2/depesq/ a deliberação que regulamenta o Programa de Professor
Voluntário e institui os critérios e procedimentos para seleção de docentes. O professor
indicado deve ser aposentado na UERJ e, possuir título de doutor, ou de livre-docente. A
indicação deverá ser aprovada pelo Corpo Deliberativo do Departamento, ou pelo Colegiado
do Programa de Pós-Graduação e homologado no Conselho Departamental da Unidade.
Esclarecemos que a solicitação para ingresso no Programa de Professor Voluntário é de fluxo
contínuo. Entretanto, é necessário que a solicitação seja realizada até 30 dias antes do início
previsto para as atividades do Professor Voluntário.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO JUNTO AO DEPESQ:
1- Memorando de encaminhamento da solicitação pela Unidade.
2- Justificativa do Conselho Deliberativo do Departamento ou do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação.
3- Projeto de pesquisa, incluindo o plano de atividades, segundo o modelo seguido pelas
agências de fomento, contendo o cronograma de execução, carga horária e período não
superior a três anos.
4- Cópia da ata de aprovação pelo Conselho Departamental.
5- Currículo Lattes atualizado.
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES:
Entrega do Termo de Compromisso, disponível na pagina eletrônica do Depesq, devidamente
assinado, na sala T-050 do Pav. João Lyra Filho.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com o Sr. Fernando Maia ou com a
Srta. Marta Correia através dos telefones 2334-0061 e 2334-0736, no horário de 10:00 às
17:00 h, ou por e-mail professorvoluntario@sr2.uerj.br.
Solicitamos ampla divulgação junto aos Departamentos e os Programas de Pós-Graduação da
Unidade.
Certa de contar com o apoio de V.Sa., agradeço.
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