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CHAMADA DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 

(retificada em 15.12.2017) 

 

CHAMADA DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAR COMO DOCENTE 

PERMANENTE / COLABORADOR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação informa aos 

interessados que estarão abertas, no período de 13 a 29 de dezembro, inscrições para 

o credenciamento de novos docentes para atuarem no Mestrado. Na oportunidade, 

serão credenciados docentes que atuem na área da Educação ou áreas afins. Os 

interessados deverão entregar a documentação, no horário de 8h:30 às 12h e das 

14h:30 às 18h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Cidade Universitária “Dom Delgado”, Avenida dos Portugueses, 1966, CEP: 65080-

805. São Luís - MA. Fone: (98 - 3272-8660). 

 
 
1 DA DOCUMENTAÇÃO 
 
1.1 Formulários de credenciamento docente, disponíveis nos Anexo 01; 

1.2 Carta de encaminhamento com compromisso de cumprimento das normas do 

PROQUALI e normas internas do programa, disponível no Anexo 02; 

1.3 Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado até a data de inscrição do 

candidato com documentos comprobatórios; 

1.4 Diploma de doutorado (autenticado); 

1.5 Declaração de disponibilidade de 20h semanais para atuar no programa 

expedida pela unidade ou subunidade DE ORIGEM DO DOCENTE; 

1.6 Declaração de pertencer, no máximo, a um Programa de Pós-Graduação; 

1.7 Cópia do Projeto de Pesquisa aprovado pelo respectivo Departamento 

Acadêmico relacionado a uma das linhas de pesquisa do PPGE; 

1.8 Planejamento das atividades para o ano seguinte incluindo a previsão de 

produções científicas indicando a publicação de, no mínimo, um artigo em um 

periódico B2 ou classificação superior; 
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2 DAS EXIGÊNCIAS PARA O PLETEIO DA VAGA 
 

2.1 Ter título de doutor, no mínimo, há dois anos; 

2.2 Ter vínculo empregatício permanente com a UFMA com regime de dedicação 

exclusiva ou 40h semanais de trabalho, para uma jornada mínima de 20h 

semanais para o Programa em Educação. 

2.3 Estar participando em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Pesquisa do 

CNPq como líder ou como integrante; 

2.4 Ser sócio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd); 

2.5 Apresentar produções bibliográficas e técnicas nos últimos dois anos na linha de 

pesquisa na qual se vinculará: 

a) Produção bibliográfica correspondendo a artigos, livros ou capítulos de livros 

que totalizem, pelo menos, 60 (sessenta) pontos, com a obrigatoriedade de uma 

publicação em periódico, no mínimo B5, apreciados com base em documentos da 

Área de Educação; 

b) Produção técnica: quatro trabalhos correspondendo a orientações de 

dissertações de Mestrado aprovadas; relatórios de pesquisa; atividades ligadas à 

produção e socialização de conhecimento, como participação em conselhos 

editoriais, consultorias ad hoc de agências de fomento, participação em comissão 

científica de entidades reconhecidas pela área, dentre outras. 

 

 

3 DA AVALIAÇÃO 
 
 

A avaliação do pedido de credenciamento será realizada por uma Comissão 

indicada pelo Colegiado do PPGE, sendo dois pareceristas da linha de pesquisa do 

solicitante devendo seguir os critérios estabelecidos neste edital. O processo avaliativo 

incluirá as exigências previstas neste Edital. O Colegiado baseado no Parecer, 

decidirá por votação realizar o credenciamento do candidato. 
 

Serão aprovados os 6 (seis) candidatos que alcançarem o maior número de 

pontos, sendo 1 (um) para cada grupo de pesquisa do PPGE, a saber: História e 

Memória da Educação Maranhense; Políticas, Gestão 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FUNDAÇÃO instituída nos termos da Lei nº 5.152 de 21/10/1966 

  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
 

 

A Universidade que cresce com Campus Universitário do Bacanga 

Av. dos Portugueses, s/n – 65080-805 - São Luís – MA - Fone: (98) 3272-8660 – inovação e inclusão social" 
Site: www.educacao.ufma.br – E-mail: meducacao@ufma.br  

    

 

Educacional e Formação Humana; Escola, Currículo e Formação Docente; 

Educação e Representações Sociais; Educação Especial e Educação, Mulheres 

e Relações de Gênero. 
 

O resultado será homologado pelo Colegiado do PPGE e posteriormente 

submetido à aprovação e homologação pelo Programa de Qualidade da Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação – PROQUALI, em cumprimento à Resolução 

CONSEPE Nº 1041, de 22 de julho de 2013. 
 

Ao final do primeiro ano o docente credenciado deverá apresentar ao Colegiado 

o relatório referente ao planejamento apresentado para o credenciamento. O Docente 

que não atender ao planejamento apresentado para o credenciamento poderá ser 

descredenciado após decisão do Colegiado. 

 
 

4 DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O resultado do processo avaliativo do credenciamento será divulgado na página 

do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPPGE) e na página da PPPGI (Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), na data 22 de janeiro de 2018. 
 

Aprovado o credenciamento do docente pela Comissão de Credenciamento do 

Programa, o docente será enquadrado como Docente Permanente ou Colaborador, 

atendido o disposto pela CAPES e pela carga horária informada pelo professor, assim 

como pela necessidade do PPGE. 

 
 

São Luís, 11 de dezembro de 2017. 
 
 
 

 

Profª Drª Mariza Borges Wall Barbosa de Carvalho 
Coordenadora do PPGE em EDUCAÇÃO/UFMA 

 
 
 
 

 

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

PPPGE. 
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ANEXO 01 - FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

De:______________________________________________________ 
 

Para: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

Prezado (a) Coordenador (a),  
Venho requerer à Coordenação meu credenciamento junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação para o Grupo de Pesquisa 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________. Para 
tanto, encaminho, em anexo, os seguintes documentos para avaliação técnica e 
científica:  
a) Carta de encaminhamento com compromisso de cumprimento às 
Normas Internas do Programa, do PROQUALI (anexo) e da CAPES; 
b) Formulário de credenciamento docente, disponível em anexo;  
c) Currículo Lattes atualizado até a data de inscrição do candidato, 
devidamente comprovado. 
d) Diploma de doutorado (autenticado)  
e) Cópia do Projeto de Pesquisa aprovado pelo respectivo Departamento 
Acadêmico relacionado a uma das linhas de pesquisa do PPGE;  
f) Planejamento das atividades para o ano seguinte incluindo a previsão de 
produções científicas indicando a publicação de, no mínimo, um  
artigo em um periódico B2 ou classificação superior; 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
Declaro que estou de acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação em Educação e com o Capítulo V da Resolução CONSEPE Nº 1041 
(PROQUALI), de 22 de julho de 2013. 
 
 
 
 

São Luís, ______de ___________________de _______ 
 

Dados de contatos: _______________________________________________ 
 

Assinatura: _____________________________________________________ 
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ANEXO 02 - CARTA DE COMPROMISSO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 

INTERNAS DO PPGE E DO PROQUALI 

 

 

Eu,_________________________________________________, assumo o 

compromisso de cumprir todas as exigências previstas no Regimento Interno de 

Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento do Programa de Pós-

Graduação em Educação, assim como, as exigências do Programa de Qualidade dos 

Cursos de Pós-Graduação da UFMA (PROQUALI). 

 
 

São Luís, ______de ___________________de 201X. 
 
 
 

 

Assinatura: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


