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PÓS GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA
AMAZÔNIA
I - DISPOSIÇÕES INICIAIS
A Comissão de Credenciamento do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas
Territoriais e Sociedade na Amazônia, consoante disposição do Regimento
Interno, especialmente no artigo 42 e em conformidade com o que estabelece a
Resolução Nº 01 PDTSA de 16 de outubro de 2015, com o objetivo de ampliar o
quadro docente e fazer frente aos desafios de fortalecimento do Programa, torna
público este Edital de Credenciamento de Docentes.
II – DO NÚMERO DE VAGAS E QUALIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
2.1. Este processo de seleção visa ao preenchimento de até 06 (seis) vagas
para credenciamento de professor/a permanente do Programa, cuja Área de
Concentração é “Dinâmicas Territoriais e Sociedade”, organizada em duas linhas
de pesquisa: (1) Estado, Território e Dinâmicas Socioambientais na Amazônia e
(2) Produção Discursiva e Dinâmicas Socioterritoriais na Amazônia, sendo 03
(três) vagas para cada linha.
2.2. Para ser credenciado/a como docente permanente, o interessado deve
atender aos seguintes requisitos:
a)
Ser portador/a de título de Doutor, obtido há, pelo menos, um ano.
b)
Comprovar vínculo funcional-administrativo com a Unifesspa com regime
de trabalho em Dedicação Exclusiva (DE), ou, nos termos da Portaria nº
81/CAPES, de 03 de junho de 2016, com outras Instituições de Ensino Superior,
desde que sejam cedidos por acordo formal, para atuar como docente do
PDTSA;
c)
No caso de pesquisadores sem vínculo funcional empregatício com IES,
comprovar recebimento bolsa de fixação de docentes ou vínculo como
pesquisadores de agências federais ou estaduais de fomento ou ainda que, na
qualidade de professor ou pesquisador aposentado, firmem com a instituição
termo de compromisso de participação como docente do PDTSA;
d)
Comprovar (no decorrer dos três anos anteriores à solicitação) pelo
menos 6 (seis) itens de produção científica vinculados às temáticas das linhas
e aos projetos de pesquisa do Programa ou domínios conexos, a saber:
i. artigo(s) publicado(s) nos últimos três anos em periódico com
Qualis CAPES, nos estratos superiores a B3;
ii. capítulo(s) de livro(s), e/ou coletânea(s) organizada(s) e/ou livro(s)
autoral(is);
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iii. organização(ões) de periódico(s);
iv. tradução(ões) de livro(s) e artigo(s);
e)
Desenvolver projeto de pesquisa, sob sua coordenação ou como membro,
aprovado em instâncias superiores ou agências de fomento e que esteja em
execução;
f)
Ter publicado pelo menos 3 (três) trabalhos completos em anais de
eventos científicos, de preferência na área interdisciplinar ou áreas afins;
g)
Estar vinculado/a a Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos
de pesquisa do CNPq e registrado na Plataforma Lattes;
h)
Comprovar experiência de orientação de alunos no âmbito da Graduação
(TCC ou Iniciação Científica) ou da Pós-Graduação;
i)
Ter exercido a docência anual em cursos de graduação por pelo menos
dois anos (consecutivos ou não);
j)
Apresentar um projeto de pesquisa associado à linha de pesquisa na qual
pretende se credenciar;
III. DO CRONOGRAMA
3.1. O Cronograma com os principais eventos e datas/prazos para a
operacionalização do processo seletivo consta da tabela abaixo.
Ordem/Evento

Data/Período

1. Inscrição e Entrega de Documentos

De 15/03 a 20/04/2018

2. Publicação das inscrições homologadas.

23/04/2018

3. Avaliação, por parte da Comissão de 23 a 26/04/2018
Credenciamento, dos documentos submetidos
pelos/as candidatos/as
4. Publicação do resultado final do processo

26/04/2018

5. Data limite para interposição de recurso 30/04/2018
(fundamentado) ao resultado final do processo
6. Publicação do deferimento ou indeferimento dos 04/05/2018
recursos ao resultado final do processo e
7. Homologação do resultado pelo Colegiado do Até 18 de maio de 2018
Programa.
IV. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4. 1. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou através de procuração, na
Secretaria do Programa, ou ainda por processo protocolado na Unifesspa,
constando preenchimento de formulário específico e entrega da documentação,
sendo aceitos como documentos comprobatórios:
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a) Anexo I Formulário para pedido de credenciamento de Docente junto
ao Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e
Sociedade na Amazônia;
b) Cópia autenticada de título de Doutor;
c) Comprovação dos vínculos funcionais descritos em II.1, alíneas b e c.
d) Cópia integral do texto do artigo e capítulo de livro (inclusive traduções)
acrescidos de cópia do sumário e ficha catalográfica; no caso de
periódicos on line; cópia do artigo extraído da revista, cópia impressa
(captura de tela) do sumário; em ambos os casos, cópia da página do
webqualis comprovando o extrato da revista.
e) Cópia da capa e ficha catalográfica de livros, periódicos e coletâneas
organizados pelos/as candidatos/as, assim como traduções.
f) Para publicações no prelo, cartas de aceite de editora ou de periódico
com conselho editorial.
g) Cópia impressa (captura de tela) da página do Grupo e Pesquisa a que
pertence o/a candidato/a no Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq.
h) Certificação de orientação de TCC, iniciação científica ou pósgraduação, emitida pela instituição em que foi realizada.
4.2. Devem ser juntadas à documentação duas cópias impressas do projeto de
pesquisa, constando de justificativa, questão de pesquisa, contextualização
(dentro da produção científica e das dinâmicas territoriais, estabelecendo-se aqui
a relação com a linha de pesquisa), embasamento teórico, proposta
metodológica e referências, conforme as normas da ABNT.
V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
5.1. Informações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na
secretaria do PDTSA. Telefone (94) 2101-7117. E-mail: pdtsa@unifesspa.edu.br
Site: pdtsa.unifesspa.edu.br.
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