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                       CHAMADA DE CREDENCIAMENTO INTERNO/EXTERNO 
PPGCSOC Nº 02/2019 

 
 

CHAMADA INTERNA E EXTERNA DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR PARA 
ATUAR COMO DOCENTE PERMANENTE JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PPGCSOC.  
 
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (PPPGI) e o 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições e 
segundo o Regimento Interno do PPGCSOC nº 1683- CONSEPE, de 28 de março 
de 2018, informam aos interessados que estarão abertas, no período de 21/01 a 
01/02/2019, inscrições para o credenciamento de docente (2 vagas)  para atuar 
como professor permanente no referido programa; vinculando-se a, pelo menos, 
uma das seguintes linhas de pesquisa do PPGCSOC: 1) Produção social de 
diferença: minorias nacionais, questões étnicas, raciais e de gênero; 2) 
Sociabilidade e sistemas simbólicos: cidade, religião e cultura popular. Na 
oportunidade, será credenciado docente da UFMA ou de outra IES que atue na 
área de Antropologia. 
 
1. DOS CRITÉRIOS À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA E DA 
INSCRIÇÃO 
 
1.1. O processo de solicitação de pedido para admissão no quadro de docentes 
permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais deverá conter 
os seguintes documentos: 
 
a) Requerimento de admissão ao quadro de docentes do Programa (Anexo I); 

b) Plano de atividades com justificativas para: 1) a vinculação a, pelo menos, uma 
das seguintes linhas de pesquisa do PPGCSoc: Produção social de diferença: 
minorias nacionais, questões étnicas, raciais e de gênero; Sociabilidade e 
sistemas simbólicos: cidade, religião e cultura popular; 2) a proposta de projeto 
(s) de pesquisa a ser (em) desenvolvido (s) em parceria com grupos e docentes 
do Programa; 3) possíveis disciplinas obrigatórias e eletivas a serem ofertadas; 
4) plano de produção e submissão de artigos em periódicos científicos, bem 
como de livros/coletâneas e capítulos (com informações); 5) possibilidades de 
integração com a graduação.  

c) Curriculum Lattes do candidato, com a produção científica dos 3 últimos anos 
(2016-2018), devidamente comprovado (a documentação poderá ser retirada 
após resultado da seleção de credenciamento); 
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d) Cópia de tese de Doutorado e dos diplomas de graduação, mestrado e 
doutorado (a cópia da tese gravada em CD no formato PDF); 

e) Cópia de projeto de pesquisa no qual participa e que tenha sido aprovado pelo 
CONSEPE/UFMA (ou em tramitação), ou por agências/fundações de amparo à 
pesquisa (CAPES, CNPq, FAPEMA), devidamente relacionado às linhas de 
pesquisa do Programa; 

f) No caso de docentes pertencentes a outras IES localizadas no estado do 
Maranhão, os mesmos deverão apresentar acordo ou termo de cooperação de sua 
instituição com a UFMA, que permita sua participação no PPGCSOC; 

 
1.2. O (a) professor (a) candidato (a) ao quadro de docentes do Programa 
deverá, necessariamente, atender aos seguintes critérios: 
a) Ter titulação de doutor em Antropologia ou Ciências Sociais; 
 
b) Participar de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq; 
 
c) Comprovar experiência como orientador (orientações concluídas) de alunos de 
iniciação científica e/ou de trabalhos de conclusão de curso de graduação e/ou 
alunos da pós-graduação nos últimos quatro anos; 
 
d) Pertencer aos quadros efetivos da Universidade Federal do Maranhão ou de 
outra Instituição de Ensino Superior localizada no estado do Maranhão, em regime 
de dedicação exclusiva ou 40 horas semanais de trabalho; 
 
e) Apresentar produção científica relevante no período compreendido entre 2016 
e 2018, comprovando, no mínimo, 2 (dois) artigos com classificação no estrato 
superior (B1, A2 ou A1) do Qualis/Capes da área de Sociologia, bem como 
publicação  e/ou aprovação (carta de aceite) de artigo no período compreendido 
entre 2018 e 2020, em periódico com classificação mínima de Qualis B1 no 
Qualis/Capes da área de Sociologia. 
 

1.3  As inscrições deverão ser feitas no período de 21 de janeiro a 01 de 
fevereiro de 2019, na Secretaria do PPGCSOC, localizada no Centro de Ciências 
Humanas-CCH, Bloco 6, térreo, sala 3 - Campus do Bacanga, no horário das 8:00h 
às 12h e das 14h às 18h, ou por via postal endereçada ao: Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais. Av. dos Portugueses, 1966, Centro de Ciências Humanas 
- CCH, Bloco 6, térreo, sala 3. Campus do Bacanga – São Luís – MA, CEP: 65.080-805 
 

2. DA AVALIAÇÃO 

 
2.1. A avaliação do pedido de credenciamento será realizada por Comissão 
indicada pelo Colegiado do PPGCSOC, devendo seguir os critérios estabelecidos 
neste edital. 
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2.2. A avaliação se dará a partir dos itens que constam no Anexo II, previamente 
preenchido pelo candidato, considerando as pontuações definidas no respectivo 
documento. 

2.3. Serão aprovados(as), para as vaga de Docentes Permanentes, os(as) 
candidatos(as) que atenderem os critérios exigidos no item 1.2 e alcançarem o 
maior número de pontos; 

2.4. O resultado, devidamente relatado e justificado, será apresentado para 
aprovação e homologação pelo colegiado do PPGCSOC. 

 

 
3. CRONOGRAMA 

 
 

Período de Inscrições 21/01 a 01/02/2019 

Análise das candidaturas 02/02 a 04/02/2019 

Resultado Preliminar 05/02/2019 

Prazo para recursos 06/02 e 07/02/2019 

Resultado Final 08/02/2019 

 
 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Casos omissos referentes a essa chamada interna serão analisados pela Comissão 
de Credenciamento do Programa. 
 
 
 

 

Profa. Dra. Eliana Tavares dos Reis 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

 
 
 
 
 
 
O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na Coordenação do 
Programa 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

De: 
 
Para: Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais  

Prezada Coordenadora: 

Venho requerer a esta Comissão Coordenadora o meu credenciamento junto ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, na seguinte área: Antropologia 
 
Para tanto, encaminho em anexo os seguintes documentos para avaliação técnica e científica: 

 
(  ) Curriculum Lattes - CNPq – Modelo Completo (comprovado); 
(  ) Plano de atividades; 
(  ) Cópia da Tese de Doutorado em PDF gravada em CD; 
(  ) Projeto de pesquisa aprovado pelo Consepe/UFMA ou outros projetos; 
(  ) Cópia do Diploma de Doutorado, Mestrado e Graduação. 
 
 

 
 
 
 

_____________________ 
Assinatura do/a candidato/a 

 
 
 
 
 

São Luís,_____ de____________________ de 2019. 
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Anexo II 

FICHA DO DOCENTE 
 

Nome:  

E-mail: 

Titulação Máxima:  

Ano de Titulação:  

Área: 

 

Publicações – 2016-2018 Número de Publicações 

2016 2017 2018 

Artigo publicado em revista indexada Qualis A1  

(20 pontos por artigo) 

   

Artigo publicado em revista indexada Qualis A2 

(17 pontos por artigo) 

   

Artigo publicado em revista indexada Qualis B1 

(14 pontos por artigo) 

   

Autoria de Livro  em Editora Universitária ou Comercial com 

Conselho Editorial (14 pontos por livro) 

   

Capítulo de livro em Editora Universitária ou Comercial com 

Conselho Editorial (6 pontos por livro) 

   

 

Publicações ou Cartas de Aceite – 2018-2020 Número de Publicações 
 

2018 2019 2020 

Artigo publicado em revista indexada Qualis A1  
(20 pontos por artigo) 

   

Artigo publicado em revista indexada Qualis A2 
(17 pontos por artigo) 

   

Artigo publicado em revista indexada Qualis B1 
(14 pontos por artigo) 

   

Autoria de Livro  em Editora Universitária ou Comercial com 
Conselho Editorial (14 pontos por livro) 

   

Capítulo de livro em Editora Universitária ou Comercial com 
Conselho Editorial (6 pontos por livro) 

   

 

 

 
 

 

 

Profa. Dra. Eliana Tavares dos Reis 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

 
 
O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na coordenação do 
Programa
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