
 

  

  IDENTIFICAÇÃO DATA FOLHA 

Uerj CIRCULAR CL-008/SR-2/DEPESQ/2013 18/10/2013 01/01 

 

De : SR-2/DEPESQ 

Para : CENTROS SETORIAIS E UNIDADES ACADÊMICAS 

Assunto : Editais Professor Visitante 2014/1 e Pesquisador Visitante Sênior 

Nacional 

 
Informamos que encontram-se disponíveis na página eletrônica do DEPESQ/SR-2, 

http://www.sr2.uerj.br/sr2/depesq, os Editais dos Programas de Professor Visitante 2014/1 e de Pesquisador 

Visitante Sênior Nacional 2014/1 que estabelecem os procedimentos de seleção de candidatos, nos termos 

dos AEDA 005/REITORIA/2010 e AEDA040/REITORIA/2013. 

 

Esclarecemos que para esta seleção haverá três editais:  

 

1º Edital Professor Visitante Nível III: exclusivo para candidatos à renovação enquadrados no 

nível III e para candidatos novos com até 5 (cinco) anos de doutorado, sendo esses dois casos 

regidos pelo AEDA-005/REI/2010.  

Para os candidatos regidos pelo AEDA 005, continua a exigência do projeto de pesquisa, contendo 

o plano de trabalho e o cronograma das atividades. 

 

2º Edital Professor Visitante Nível I e II: exclusivo para candidatos à renovação enquadrados nos 

níveis I e II e para candidatos novos cuja produção científica seja compatível ao nível I ou II do 

CNPq, Cientista do Nosso Estado da FAPERJ ou equivalente, sendo essas duas categorias regidas 

pelo AEDA-040/REI/2013.  

Para os candidatos regidos pelo AEDA 040 será preciso enviar o plano de trabalho com o 

cronograma das atividades, não sendo necessário enviar o projeto de pesquisa. 

 

3º Edital Pesquisador Visitante Sênior Nacional: destina-se a candidatos pesquisadores nacionais 

com título de doutor ou equivalente e reconhecida liderança nacional e internacional em sua área 

de atividade técnica, científica e artística, nas condições previstas no item anterior.  Edital regido 

pelo AEDA040/REI/2013. Esses candidatos ficarão vinculados ao Programa de Pós-graduação. 

 

Não serão mais autorizados candidatos aposentados UERJ no Programa de Professor Visitante. Esses 

candidatos só poderão ingressar no Programa de Pesquisador Visitante, desde de que sejam 

aposentados UERJ, na modalidade compulsória, ou que se encontrem em situação de aposentadoria 

voluntária, atuando na instituição, com pelo menos 69 anos de idade, com enquadramento mínimo no 

cargo de Professor Associado. 

 

Para esclarecimentos adicionais favor entrar em contato com o Sr. Fernando Maia , com o Sr. Leandro 

Laurindo ou Srta. Martha Correia através dos telefones 2334-0061 e 2334-0736, no horário de 10h às 17h, ou 

por e-mail professorvisitante@sr2.uerj.br.  

 

Solicitamos ampla divulgação no âmbito dos Departamentos e dos Programas de Pós-Graduação da Unidade. 

Certo de contar com o apoio de V.Sa., agradeço. 

 

 

Adriano Caldeira de Araujo 
Diretor do Departamento de Apoio à  

Produção Científica e Tecnológica – Depesq 

matrícula 2885-2 

 

 


