Critérios de inscrição ao Concurso de Livre-Docência da UNIFESP
Os candidatos à Livre-Docência devem preencher os seguintes pré-requisitos:
a. linha de pesquisa independente;
b. financiamento para pesquisa sob sua direta responsabilidade;
c. publicações em revistas/livros de alta qualidade na área específica de conhecimento, em que o(a)
candidato(a) figura como autor principal (primeiro autor ou autor de correspondência);
d. formação de recursos humanos preferencialmente em nível de doutorado;
e. 5 anos decorridos, no mínimo, desde seu Doutorado.
As especificidades relativas à captação de recursos extramuros e à avaliação da produção
intelectual serão analisadas dentro dos parâmetros das grandes áreas do conhecimento.
Os candidatos à LD deverão apresentar, para avaliação do pedido de inscrição, as informações abaixo,
na ordem indicada, enfatizando os últimos 5 anos, em documento de no máximo 10 páginas:
1. Histórico acadêmico e profissional (1 página no máximo).
2. Descrição da linha de pesquisa (1 página no máximo).
3. Publicações em revistas/livros consideradas de alto nível na área de conhecimento (últimos 5
anos). Informar:
o Indexador da revista e índice de impacto;
o

Explicitar, para cada publicação, qual sua participação no trabalho (colaborador, líder
do grupo ou executor principal);

Indicar as cinco publicações que julgar mais relevantes, incluindo resumo do trabalho e
impacto na área.
4. Teses e dissertações orientadas, priorizando as de nível de doutorado (não incluir co-orientação):
o

o

Nome do orientando;

o

Programa de Pós-Graduação;

o

Título da dissertação/tese e data de defesa;

o

Agência financiadora de bolsa, se houver.

5. Captação de recursos extramuros (não incluir bolsas):
o Listar os projetos de pesquisa, sob responsabilidade do(a) candidato(a), financiados
por agências governamentais, organismos financiadores ou indústria, indicando a data
de vigência e os valores recebidos(apresentar comprovante).
6. Outras informações que julgar pertinentes. Exemplos:
o

atividades acadêmicas na Graduação e Pós-Graduação;

o

depósito ou concessão de patentes;

o

atividades administrativas;

o

bolsa de produtividade em pesquisa-CNPq;

o

intercâmbio ou colaboração com grupos de pesquisa do exterior;

o

editoria de revistas científicas;

o

diretoria de sociedades científicas;

o

organização de eventos científicos;

o

prêmios e distinções.

NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE DE 10 PÁGINAS.

