
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - CREDENCIAMENTO DE DOCENTES
PELO PPGAA-UEMA

O coordenador do Programa de Pós-graduação em Agricultura e Ambiente

(PPGAA) da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, no exercício de suas

atribuições, torna pública a chamada para credenciamento de professores para este

Programa, conforme abaixo especificado:

Requisitos: Doutorado nas áreas e subáreas de Ciências Agrárias, Ciências

Biológicas e Química, de acordo com a tabela de áreas de conhecimento do CNPq.

Os interessados devem inscrever-se no período de 30 de agosto a 10 de setembro

de 2021, através do envio, em formato PDF, da documentação abaixo relacionada para o

email do Programa: ppgaa.uema@gmail.com.

a) Formulário de solicitação de credenciamento docente (consultar a grade

curricular do programa e indicar até 3 disciplinas);

b) Comprovante de vinculo institucional;

c) Cópia do diploma de doutorado;

d) Curriculum Lattes, atualizado, com informações a partir de 2017 até o ano

corrente;

e) Resumo do plano de trabalho a ser realizado no âmbito do programa para os

próximos três anos;

f) Declaração da disponibilidade de orientação e de ministrar disciplina

obrigatória/optativa em conformidade com sua formação, a serem desenvolvidas no

campus da UEMA Balsas.

Os critérios de análise para o credenciamento são:

mailto:ppgaa.uema@gmail.com


a) Produção bibliográfica avaliada no Qualis Capes conforme critério da área de

Ciências Agrárias I;

b) Experiência de pesquisa e vínculo com grupo de pesquisa em Ciências

Agrárias;

c) Experiência em docência na graduação e pós-graduação, incluindo orientações

de TCC, IC, monografia de especialização, mestrado e doutorado;

d) Projeto de pesquisa em conformidade com a linha de pesquisa a quepretende

vincular-se.

A comissão de seleção apresentará parecer ao colegiado, que decidirá pela

indicação dos docentes a serem credenciados a partir de 2022, respeitando os critérios

estabelecidos pelo documento de área em relação ao percentual de Docentes

Permanentes e Colaboradores.

O resultado da chamada pública de credenciamento de docente pelo PPGAA-

UEMA será divulgado até o dia 30 de novembro , na página do programa e no mural de

aviso da secretaria do PPGAA.

Balsas-MA, 30 de Agosto de 2021.

Prof. Dr. Fábio Afonso Mazzei Moura de Assis Figueiredo

Coordenador do PPG em Agricultura e Ambiente

Matricula 844840-0



ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE

, de de 20

De:

Para: Coordenador (a) do Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente

Prezado Coordenador (a):

Venho requerer a esta Comissão o meu credenciamento junto ao Programa dePós-
Graduação em Agricultura e Ambiente:

Na linha de Pesquisa:

( ) Manejo Sustentável e Produtividade de Ambientes Agrícolas

( ) Restauração e conservação de ecossistemas

Para colaborar nas disciplinas (consultar grade curricular):

1

2

3

Sugestão de disciplina:



Ementa:

Para tanto, encaminho em anexo os seguintes documentos para avaliação técnica e
científica:

( ) Formulário de solicitação de credenciamento docente;

( ) Comprovante de vinculo institucional;

( ) Cópia do diploma de doutorado;

( ) Curriculum Lattes, atualizado, com informações a partir de 2017 até o ano corrente;

( ) Resumo do plano de trabalho a ser realizado no âmbito do programa para os

próximos três anos;

( ) Proposta de disciplina eletiva relacionada com seu campo de pesquisa, de acordo

com a grade curricular do programa;

( ) Declaração da disponibilidade de orientação e de ministrar disciplina

obrigatória/optativa em conformidade com sua formação, a serem desenvolvidas no

campus da UEMA Balsas.
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