
 

 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA 01/2022 - PPDSR/UEMA 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES 

 

A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, por meio da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional (PPDRS ) , no 

exercício de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a presente 

Chamada Interna com abertura das inscrições para candidatura a professores permanentes ao 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional (PP DRS ) , de 

acordo com a Resolução nº 02/2014 - PPDSR/UEMA. 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

O período de inscrição será de 02 de janeiro a 16 de janeiro de 2023. 

 

2. VAGAS 

O PPDSR dispõe de até 2 (duas) vagas para credenciamento de docentes permanentes. 

O Programa reserva-se o direito de preencher ou não o total de vagas disponíveis nesta 

chamada. 

 

3. INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada exclusivamente via e-mail. A documentação necessária para 

inscrição deverá ser enviada para o endereço: ppdsr@ccsa.uema.br 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Cópia da Identidade ; 

4.2. Cópia do CPF; 

4.3. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso);  

4.4. Cópia do Diploma de Mestrado (frente e verso); 

4.5. Cópia do Diploma de Doutorado (frente e verso); 

4.6. Formulário de Credenciamento Docente (Apêndice A desta Chamada); 

4.7. Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais para o PPDSR (cumpridas 

em atividades de aula, orientação, pesquisa, extensão e participação em reuniões de colegiado) 

expedida pela unidade ou subunidade de lotação do candidato; 

4.8. Carta comprometendo-se a integrar o corpo docente permanente do PPDSR por todo o 

período de avaliação subsequente estabelecido pela CAPES (Apêndice B desta Chamada); 

4.9. Relação das disciplinas que se habilita a lecionar no período (a relação das disciplinas está 

mailto:ppdsr@uema.br


 

disponível no endereço: https://www.ppdsr.uema.br/?page_id=85) 

4.10. Curriculum vitae, no modelo Lattes, com dados de atividade docente, atividade de 

orientação, produção acadêmica e técnica e projetos de pesquisa referentes aos últimos seis 

anos (2017 a 2022); 

4.11. Projeto de pesquisa (como coordenador ou membro) aprovado pelo Departamento ou em 

processo de tramitação, e/ou aprovado em agências de pesquisa e/ou fundações de amparo à 

pesquisa, que evidencie aderência à área de concentração e linhas de pesquisa do PPDSR; 

4.12. Carta de solicitação de credenciamento com justificativa para ingresso no PPDSR. 

 

5. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DO CANDIDATO 

A avaliação do pedido de credenciamento será realizada por uma comissão indicada pelo 

Colegiado do PPDSR. Os requisitos abaixo serão avaliados no período 2017-2022: 

a) autoria ou coautoria de projeto de pesquisa com financiamento, aprovado em Edital ou em 

Assembleia Departamental; 

b) autoria ou coautoria de projeto de pesquisa sem financiamento, aprovado em Edital ou em 

Assembleia Departamental; 

c) orientação de bolsa de Iniciação científica (PIBIC) aprovada por Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação; 

d) coordenação de projeto de Extensão aprovado por agência de fomento e/ou Pró-Reitoria 

de Extensão e Assuntos Estudantis, ou ainda agência/instituição vinculada a projetos desta 

natureza; 

e) oferecimento de disciplinas regulares em cursos de graduação; 

f) orientação de trabalhos de conclusão de Curso (TCC’s); 

g) produção científica relevante (A1 a B1) com publicações de artigos, livros, capítulos  de 

livros, indexados em Qualis regulamentado pela CAPES para a área de avaliação Planejamento 

Urbano e Regional/Demografia; 

h) produção científica equivalente e/ou superior à média dos membros já  credenciados e 

vinculada à área do Programa; 

i) produção científica e/ou artística, técnica, patente, inovações, e/ou outras produções. 

 

6. ETAPAS DE SELEÇÃO 

A seleção dos docentes será composta pelas seguintes etapas: 

a) conferência da documentação exigida para a inscrição; 

b) análise do projeto de pesquisa e da carta de solicitação de credenciamento; 

c) análise do mérito técnico-científico das propostas apresentadas no “Formulário de 

https://www.ppdsr.uema.br/?page_id=85


 

Credenciamento Docente”, em especial no que diz respeito à aderência à área de concentração 

do PPDSR; 

d) análise da produção técnico-científica do(a) candidato(a) nos últimos seis anos, com ênfase 

na produção intelectual relativa a publicações em Revistas de estrato Qualis superior (A1 a B1); 

e) potencial evidenciado pelo candidato para atuar na Pós-Graduação. 

O credenciamento de novos professores estará condicionado ao cumprimento dos critérios de 

seleção/avaliação desta Chamada, de acordo com os interesses e necessidades do PPDSR. 

Todas as candidaturas serão avaliadas por Comissão composta pelo Coordenador do Programa 

e 2 (dois) docentes permanentes do PPDSR, designados pelo Colegiado, a quem também caberá 

a homologação dos resultados apresentados por essa Comissão. 

 

7. BANCA DE SELEÇÃO 

A banca de credenciamento será composta  por três professores titulares, sendo um deles o 

Coordenador do PPDSR, e um professor suplente, todos do Quadro de Docentes Permanentes.  

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO 

Os resultados serão divulgados a partir do dia 23 de janeiro de 2023 no site do Programa 

(www.ppdsr.uema.br) e na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(www.ppg.uema.br). 

Aprovada a candidatura pela Comissão de credenciamento do Programa, o(a) docente será 

enquadrado como Docente Permanente, conforme o disposto pela Portaria Capes n. 81, de 3 

de junho de 2016. Ao serem incluídos no quadro de professores permanentes do PPDSR, os(as) 

aprovados(as) passam a assumir imediatamente a carga horária e as atividades inerentes ao 

enquadramento. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por  meio da Secretaria do Programa, pelo e-

mail ppdsr@ccsa.uema.br   

Os casos omissos referentes a essa Chamada serão analisados pelo Colegiado do Programa. 

 

São Luís, 26 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Frederico Lago Burnett  

Coordenador  

PPDSR/UEMA 
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE - CHAMADA 01/2022 - 

PPDSR/UEMA 

 

1. DADOS DO(A) DOCENTE 

Nome:   

Data de nascimento:     

Documento (CPF ou passaporte):    

Nacionalidade:    

E-mail:   

Telefone:   

Instituição de origem:     

Data início do vínculo:     

Tipo de Vínculo:__________________________________________________________ 

( ) Servidor Público ( ) Bolsa de Fixação ( ) Aposentado ( ) Colaborador 

 Carga Horária semanal: ( ) 20 ( ) 40 ( ) DE ( ) outra 

Instituição em que obteve o título de Doutor:_____________________________________                                                                           

Ano de Titulação:_________________________________________________________ 

Área do conhecimento (Classificação da CAPES):________________________________ 

Possui Pós-Doutorado?:_____________________________________________________ 

Em qual(is) Instituição(ções):_________________________________________________ 

Com ou sem bolsa?_________________________________________________________ 

Está em processo de pós-doutoramento?_________________________________________ 

Em qual(is) Instituição(ções)?_________________________________________________ 

Com ou sem bolsa?_________________________________________________________ 

 

2. ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A) Disciplinas ministradas no período entre 2017 e 2022:  

(cada disciplina ministrada deve conter todas as informações abaixo) 

- Na Graduação (Nome da disciplina / Carga horária / Semestre): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

- Na Pós-Graduação (Nome da disciplina / Carga horária / Semestre): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

3. PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO no período entre 2017 e 2022: 

(cada projeto deve conter todas as informações abaixo) 

Identificação:_____________________________________________________________ 

Título do projeto:___________________________________________________________ 

Ano Início:_______________________________________________________________ 

Natureza: ( ) Desenvolvimento ( ) Extensão ( ) Pesquisa ( ) Outra  

Situação: ( ) Em andamento ( ) Desativado ( ) Concluído 

Alunos envolvidos: Graduação_____, Especialização_____, Mestrado 

acadêmico_____, Mestrado Profissional_____, Doutorado_____. 

Financiadores:_____________________________________________________________ 

Editais vencidos:___________________________________________________________ 

Natureza: ( ) Bolsa ( ) Outro Auxilio Financeiro 

 

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL – BIBLIOGRÁFICA, DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS, SERVIÇOS –, no período entre 2017 e 2022: 

 Artigo em periódico:________________________________________________________ 

Autores:__________________________________________________________________ 

Título:___________________________________________________________________ 

Natureza: ( ) Trabalho Completo ( ) Resumo  

Título do Periódico:_________________________________________________________ 

Volume:_________________________________________________________________ 

Situação: publicado ( ) aceito para publicação ( )  



 

 

Livro:___________________________________________________________________ 

Autores:__________________________________________________________________ 

Título:___________________________________________________________________ 

Natureza: ( ) Capítulo ( ) Coletânea ( ) Texto integral ( ) Verbete ( )  

Outro Título da Obra:________________________________________________________ 

Nome do Editor:___________________________________________________________ 

Número da edição ou revisão:_________________________________________________ 

Nome da editora:___________________________________________________________ 

Situação: publicado ( ) no prelo ( )  

 

Outro:___________________________________________________________________ 

Autores:__________________________________________________________________ 

Título:___________________________________________________________________ 

Natureza:_________________________________________________________________ 

Nome da Editora:___________________________________________________________ 

 

5. VINCULAÇÃO A NÚCLEOS, GRUPOS E LABORATÓRIOS DE PESQUISA E 

EXTENSÃO, no período entre 2017 e 2022: 

Nome do Núcleo / Grupo e/ou Laboratório de Pesquisa e Extensão: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ano de cadastramento na plataforma CNPQ:_____________________________________ 

Situação do Núcleo, Grupo e Laboratório: ( ) em atividade ( ) desativado  

Número de alunos envolvidos: ( ) de graduação, ( ) de especialização, ( ) de mestrado 

acadêmico, ( ) de mestrado profissional, ( ) de doutorado 

 Número de pesquisadores envolvidos:__________________________________________ 

 

6. ENQUADRAMENTO DOCENTE 

 Linhas de pesquisa: 

Estado, Trabalho e Globalização ( ) 

Movimentos Sociais, Território e Planejamento ( ) 

Disciplinas que pode ministrar (listagem das disciplinas disponível no endereço: 

https://www.ppdsr.uema.br/?page_id=85) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

7. PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – quadriênio 2023/2026 

a) Proposição de Disciplinas: 

O docente poderá propor uma disciplina, vinculada à linha de pesquisa  selecionada acima: 

Título:___________________________________________________________________ 

Ementa (máximo de 5 linhas): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 



 

 

APÊNDICE B 

 

 

CARTA DE COMPROMISSO 

 

 

 

Eu,______________________________________, comprometo-me a integrar o corpo 

docente do PPDSR por todo o próximo período de  avaliação estabelecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

 

São Luís, de        2023 

 

 

Assinatura Vínculo Institucional 
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