file_0.png

file_1.png

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS TRANSDISCIPLINARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

2
Sala 7003 – Prédio da Reitoria – http://www.ufmg.br/ieat - (31) 3499-4123; 3499-5509		

CHAMADA 03/2006

PROGRAMA PROFESSOR RESIDENTE
IEAT/UFMG


	O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais (IEAT/UFMG) faz saber à Comunidade Universitária que, no período 25/09/2006 a  24/11/2006, estará acolhendo indicações para provimento de seus Programa-Piloto de PROFESSOR RESIDENTE, conforme definido em Regulamento pelo Instituto e especificado no presente documento, e contemplando atividades com duração de seis meses a um ano, previstas para iniciarem-se entre março e outubro de 2007.


I. VAGAS
Serão aceitas indicações para 05 (cinco) vagas de Professor Residente. 


II. SOBRE O PROGRAMA
O Programa de PROFESSOR RESIDENTE do IEAT/UFMG (regulamento disponível no sítio do IEAT: http//www.ufmg.br/ieat) tem por objetivo servir como instrumento para o desenvolvimento de projetos de pesquisas avançadas e transdisciplinares aprovados e abrigados pelo IEAT, e se destinam a acolher professores e pesquisadores internos à UFMG neste instituto. 
Podem participar do Programa docentes em exercício na UFMG, de reconhecida excelência, produtividade e senioridade em atividades de pesquisa, comprovados através de curriculum vitae.
Os Professores Residentes não serão lotados nos quadros do IEAT. 


III - INFORMAÇÕES GERAIS
A seleção dos candidatos, indicados pela comunidade acadêmica, será feita pelo Comitê Diretor do IEAT, que poderá também utilizar o instrumento de pareceres “ad hoc” externos à UFMG, para auxiliar na decisão.
	A seleção dos candidatos aos programas terá como critérios básicos a senioridade, a produtividade e a excelência dos proponentes, à luz dos currículos e dos projetos, e visando ao equilíbrio entre as áreas de Humanidades, Letras e Artes, Ciências da Vida, Ciências da Natureza e Tecnologias.
	Ao Professor Residente não será concedida qualquer espécie de bolsa por parte deste programa, mas receberá infra-estrutura disponibilizada pelo IEAT e será liberado de seus encargos didáticos junto aos Departamentos (ou estruturas equivalentes) de origem a critério destes.
	Os Departamentos ou estruturas equivalentes, que liberarem integralmente os encargos didáticos dos professores Residentes do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares-IEAT, poderão receber, a critério da Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD, autorização para contratação de professores substitutos para suprir os encargos didáticos do docente afastado.


IV. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
Os pesquisadores deverão se inscrever até o dia 24/11/2006, encaminhando ao IEAT os seguintes documentos:
	1)	Ofício de encaminhamento apresentando-se como candidato;
	2) 	Carta ao IEAT da Chefia do Departamento liberando o professor dos seus encargos didáticos, integralmente, para a realização da Residência, no período de 6 meses a 01 (um) ano, conforme projeto apresentado. 
	Plano de trabalho, cronograma das atividades previstas, produtos prometidos, conforme regulamento do Programa, disponível no sítio do IEAT – http//www.ufmg.br/ieat.
	Termo de Compromisso assinado pelo proponente, também disponível no endereço http//www.ufmg.br/ieat.



Maiores informações poderão ser obtidas pelo correio eletrônico “info@ieat.ufmg.br” ou pelos telefones 3499-4123 e 3499-5509.



Belo Horizonte, 25 de setembro de 2006.




Prof. Carlos Antônio Leite Brandão

