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CHAMADA DE CREDENCIAMENTO  

PROFESSOR(A) PERMANENTE DO PPGMDR - UNIFAP 

 

Chamada de Credenciamento nº 01/2020 - PPGMDR 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Desenvolvimento 

Regional PPGMDR, da Universidade Federal do Amapá, em conformidade com o que 

dispõe o Regimento do Programa e deliberação do Colegiado em 21 de outubro de 2020, torna 

pública a presente Chamada de Credenciamento de Professores(as) Permanentes para 

ingresso em 2021, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. Inscrições  

Serão aceitas inscrições no período de 04 a 31 de janeiro de 2021. As inscrições deverão ser 

requeridas por cada candidato(a) docente por e-mail (ppgmdr@gmail.com), com toda 

documentação enviada digitalmente em formato .pdf até às 23h59min do último dia de inscrição 

 

2. Vagas e Áreas de Interesse  

As inscrições destinam-se ao preenchimento de quatro (04) vagas. As áreas de interesses estão 

relacionadas as seguintes linhas de pesquisas/eixos temáticos e extensão: 

Áreas de Interesse: Pesquisa e Extensão 

Linha Meio Ambiente e Planejamento: Propõe-se a estimular a produção de conhecimentos sobre 

as dinâmicas e interesses que circundam o debate em relação ao desenvolvimento e a natureza, 

considerando diferentes estratégias de regulação social e de planejamento de políticas públicas, com 

ênfase no estímulo a propostas inovadoras voltadas ao protagonismo da sociedade civil. 

Eixos Temáticos:  

− Planejamento, sociedade e políticas ambientais; 

− Diferentes visões de desenvolvimento, natureza, usos e valores; 

− Áreas protegidas, populações tradicionais e sociobiodiversidade; 

− Mudanças climáticas e impactos urbanos; 
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− Condições socioambientais das cidades e da urbe amazônica; 

− Economia solidária, agroecologia e sustentabilidade; 

− Gestão de ecossistemas e riscos associados. 

Linha Desenvolvimento e Planejamento Socioeconômico: Busca a compreensão dos processos de 

planejamento e de ocupação socioeconômica da região amazônica, em suas diferentes dimensões 

(políticos, institucionais, sócio espaciais e territoriais, histórico-cultural), associada transversalmente 

ao debate epistemológico sobre desenvolvimento.  

Eixos Temáticos: 

− Estratégias de planejamento regional e urbano; 

− Formação socioeconômica da Amazônia e do Amapá; 

− Migrações e demografia regional; 

− Urbanização e planejamento socioeconômico; 

− Dinâmicas urbanas e metropolização; 

− Área de Livre Comércio e Zona Franca Verde; 

− Ruralidades e conflitos agrários; 

− Planejamento institucional e desenvolvimento. 

 

3. Requisitos para Candidatura 

- Ser docente efetivo da UNIFAP com regime de trabalho de 40 horas ou Dedicação Exclusiva 

(DE); 

- Possuir título de doutor(a) na área de ciências sociais aplicadas, ciências sociais e 

interdisciplinar, conforme tabela de áreas de conhecimento da CAPES;  

- Possuir produção científica no quadriênio 2017/2020, incluindo atividades de pesquisa e de 

extensão; 

- Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 

 

4. Documentos Necessários 

- Requerimento de inscrição devidamente preenchido (Anexo I);  

- Cópia do Currículo Lattes; 

- Espelho do grupo de pesquisa que comprove o vínculo do(a) docente (CNPq); 

- Espelho do projeto de pesquisas que comprove o vínculo do(a) docente (SIGAA); 
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- Espelho do projeto de extensão que comprove o vínculo do(a) docente (SIGAA); 

- Ficha de pontuação de atividades acadêmicas devidamente preenchida na coluna “pontuação 

atribuída pelo(a) candidato(a)” (Anexo II); 

- Declaração de ausência de vínculo e de compromisso de tempo de permanência (Anexo III). 

 

5. Critérios que Serão Utilizados para Avaliação  

- Ficha de pontuação de atividades acadêmicas. Será considerado a somatória da pontuação para 

o resultado do processo de credenciamento. 

 

6. Cronograma  

Atividade Data 

Publicação do Edital 28/12/2020 

Inscrição 04/01/2021 a 31/01/2021 

Avaliação 08/02/2021 a 12/02/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 12/02/2021 

Recurso 15/02/2021 

Divulgação do Resultado Final 19/02/2021 

 

7. Observações Gerais  

- A avaliação dos(as) candidatos(as) será realizada e homologada por Comissão designada pelo 

Coordenador do MDR, observando-se os critérios exigidos nesta Chamada. 

- Os recursos poderão ser encaminhados à coordenação do PPGMDR sob a forma de texto em 

formato .pdf, enviado ao e-mail: ppgmdr@gmail.com, até as 17 horas do dia 15/02/2021. 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão. 

Macapá, 28 de dezembro de 2020. 

 

Prof. Dr. Antonio Sérgio Monteiro Filocreão 

Coordenador do PPGMDR/UNIFAP 

Portaria 1755/17 – UNIFAP 
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Anexo I 

Requerimento de Solicitação de Credenciamento para Professor(a) Permanente no 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Desenvolvimento Regional - UNIFAP 

 

Solicito ao PPGMDR meu credenciamento como Professor(a) Permanente, conforme 

especificações abaixo:  

 

Nome: _____________________________________________________________________  

CPF: _______________________________ RG: _______________________UF: _________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

Titulação do doutorado: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Área de concentração: _________________________________________________________ 

Endereço Lattes: _____________________________________________________________ 

 

Macapá, ______ de _________________________ de 202____. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 
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Anexo II 

Ficha de pontuação de atividades acadêmicas 

Itens de Avaliação 

Pontuação 

atribuída 

pelo(a) 

candidato(a) 

Pontuação 

atribuída pela 

Comissão de 

Avaliação 

Artigos Qualis A1, A2 (10 pontos/cada) 
  

Artigos Qualis B1, B2 (8 pontos/cada) 
  

Artigos Qualis B3, B4, B5 (4 pontos/cada) 
  

Livro Autor, Organizador – somente com ISBN (10 pontos/cada) 
  

Livro Capítulo/Artigo Completo – Somente com ISBN (8 pontos/cada) 
  

Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq – Líder (10 pontos) 
  

Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq – Pesquisador(a) membro (05 pontos) 
  

Projeto de Pesquisa em andamento no SIGAA UNIFAP – Coordenador(a) (10 pontos) 
  

Projeto de Pesquisa em andamento no SIGAA UNIFAP – Pesquisador(a) Membro (05 pontos) 
  

Projeto de Extensão em andamento no SIGAA UNIFAP – Coordenador(a) (10 pontos) 
  

Projeto de Extensão em andamento no SIGAA UNIFAP – Colaborador(a) (05 pontos) 
  

Orientação de mestrado (10 pontos/cada) 
  

Orientação de iniciação científica (04 pontos/cada) 
  

Orientação de TCC (03 pontos/cada) 
  

Participação em banca de defesa de mestrado (04 pontos/cada) 
  

Total 
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Anexo III 

 

Declaro que não estou vinculado(a) a nenhum Programa de Pós-Graduação e comprometo-me 

em permanecer no PPGMDR por um período mínimo de 4 anos. 

 

  

Macapá, ______ de _____________________ de 202____. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 


