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CHAMADA 01/2006
CÁTEDRAS FUNDAÇÃO FORD - 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 suas CÁTEDRAS, segundo especificações abaixo. 

I. VAGA
- 01 (uma) vaga.

II. INFORMAÇÕES GERAIS
A visita dos catedráticos deverá ocorrer a partir de março de 2007, evitando-se os períodos de férias letivas da UFMG. 
	A seleção dos candidatos, indicados pela comunidade acadêmica, será feita pelo Comitê Científico do IEAT.
	Os professores indicados deverão ser externos ao corpo docente da UFMG, ativos ou inativos. 
	O titular da Cátedra deverá atender aos seguintes requisitos:
	inequívoca senioridade, revelada em sua práxis acadêmica pela maturidade em seus trabalhos e pela capacidade de liderança junto a grupos de estudos e pesquisas;
	notório reconhecimento em sua área de atuação e em áreas correlatas;
	campo de trabalho com potencial transdisciplinar, evidenciando que sua presença na UFMG contribuirá para disseminar a cultura transdisciplinar e induzir interações entre diferentes grupos de pesquisa ou áreas do conhecimento.

	Pelo menos um pesquisador da UFMG deverá ser mencionado, quando do encaminhamento da proposta, para, juntamente com o IEAT, fazer os contatos e proceder ao que se fizer necessário para viabilizar a vinda do pesquisador, bem como recebê-lo e assisti-lo durante sua permanência aqui e no desenvolvimento das atividades. 
	Sugere-se fortemente um contato prévio com o(a) indicado(a) a titular da cátedra, para verificar sobre sua concordância em vir à UFMG, caso o(a) mesmo(a) seja selecionado(a) pelo Comitê Científico, dentro das condições do programa.


III. PARTICULARIDADES DA CÁTEDRA:

A Cátedra é voltada para a temática “Criminalidade, Violência e Políticas Públicas”, podendo abranger temas como os seguintes:
	criminalidade em seus diferentes aspectos e recortes;
	violência contra pessoas, grupos sociais, espaços públicos, flora, fauna e meio ambiente;
	diferentes formas de manifestação da violência: física, psicológica, religiosa, etc.;
	diferentes formas de observação da violência a partir de áreas do conhecimento e suas superposições: literatura, direito, artes, medicina, engenharia, etc.;
	a violência nos meios de comunicação e no sistema de ensino;
	as várias facetas e conseqüências do terrorismo e da tirania;
	políticas públicas de combate à violência contra segmentos sociais: menores, idosos, mulheres, etc.;
	políticas públicas de combate à violência contra o meio ambiente;
	conseqüências da criminalidade e da violência para os indivíduos, na sua individualidade e na sua coletividade. 
	aspectos éticos da questão da violência.

	Os titulares serão contratados por um período de 15 a 30 dias ao ano, com remuneração compatível, tanto quanto possível, com as recebidas em suas instituições de origem, considerando diferenças de áreas, de universidades e de países.

	Não há restrições para a renovação da indicação de candidatos que já tenham usufruído do benefício da Cátedra.

É reservada a estrangeiros com reconhecimento internacional na área.


IV. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
Os pesquisadores ou grupos de pesquisa da UFMG interessados deverão enviar os nomes dos candidatos às Cátedras, até o dia 24.11.2006, acompanhados dos seguintes documentos:
1) ofício de encaminhamento, indicando a cátedra (e área) a que o nome estará ligado, bem como o nome do contato na UFMG;
2) formulário de indicação preenchido (disponível no sítio do IEAT – http//www.ufmg.br/ieat))
Os documentos deverão ser encaminhados ao Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares-IEAT/UFMG.
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

