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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 - CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DOUTORES 

PELO PPGAA-UEMA 

 

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

Estadual do Maranhão – UEMA, no exercício de suas atribuições, torna pública chamada para 

credenciamento de professores doutores 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 06 a 23 de fevereiro de 2018, através do 

envio para o email do Programa (ppgaa.uema@gmail.com), em formato PDF, a documentação abaixo 

relacionada:  

 

a) Formulário de solicitação de credenciamento docente (ANEXO 1); 

b) Comprovante de vinculo institucional;  

c) Cópia do diploma de doutorado; 

d) Curriculum Lattes, atualizado, com informações a partir de 2014 até o ano corrente; 

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

anos; 

f) Proposta de disciplina eletiva relacionada com seu campo de pesquisa; 

g) Carta de anuência institucional assinada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; 

h) Declaração da disponibilidade de orientação e de ministrar disciplina obrigatória/optativa em 

conformidade com sua formação, a serem desenvolvidas no campus da UEMA de Balsas e da 

UEMASUL em Imperatriz. 

Os critérios de análise para o credenciamento são: 

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

Trabalho de conclusão de curso, Iniciação cientifica, Monografia de especialização, 

Mestrado e Doutorado;  

d) Projeto de pesquisa em conformidade com a linha de pesquisa a que pretende vincular-

se;  

 

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

docentes a serem credenciados, 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 em 12 de março de 2018, na página do PPGAA-UEMA e no mural de aviso da secretaria do 

PPGAA.  

 

 

Balsas-MA, 05 de Fevereiro de 2018.  

 

 

 

 

Prof. Dr. José Roberto Pereira de Sousa 

Coordenador do PPG em Agricultura e Ambiente 

Matrícula 71.688 

 

 

 


