ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL Nº 001/2014/PPGASP

Processo de credenciamento de professor permanente no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção
Agrícola (PPGASP), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as
normas para o processo de credenciamento de docentes permanentes no Programa, em
conformidade com as exigências da Resolução nº 126/2010 – Ad referendum do
CONEPE e Resolução nº 006/2011 – Conselho do Programa de Pós Graduação Stricto
Sensu em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola.

1. Informações sobre o curso
1.1 O Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola, foi
recomendado pela CAPES no APCN 2010, e aprovado na UNEMAT em 24 de
novembro de 2010 (Resolução Nº 125/2010/CONEPE).
1.2 Os objetivos principais do Programa são: 1) Atender as demandas de formação de
recursos humanos qualificados para o desenvolvimento de sistemas agrícolas e para a
conservação ambiental nos biomas mato-grossenses; 2) Desenvolver e adaptar
tecnologias sustentáveis para a agricultura e para a conservação ambiental; 3) Propor
indicadores socioambientais para subsidiar políticas públicas agrícolas e ambientais; e
4) Desenvolver e aplicar modelos para tomada de decisão em sistemas agrícolas e para a
conservação ambiental.

2. Das Inscrições
2.1 As inscrições deverão ser realizadas através de formulário disponível no sítio do
Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola
(http://www2.unemat.br/ppgasp). Após a realização da inscrição, o candidato deverá
encaminhar a documentação através dos Correios (SEDEX), respeitando o último dia de
inscrição como data limite de postagem (endereçar para: UNEMAT - Universidade do
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Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Tangará da Serra; PPGASP –
Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola, MT-358
Km 07, CEP 78.300-000, Caixa Postal 287, Tangará da Serra-MT), respeitando o
calendário que segue:

Publicação do edital: 09/06/2014
Período de candidatura: 09/06/2014 a 09/07/2014
Deferimento das inscrições: 16/07/2014
Resultado do credenciamento: Até 19/07/2014

3. Requisitos para candidatura
O professor candidato ao credenciamento no corpo permanente do Programa deverá
atender aos seguintes requisitos:
- Ser professor efetivo da UNEMAT;
- Portador do título de Doutor expedido por programa devidamente reconhecido pela
CAPES, ou no caso de título expedido por Instituição Estrangeira deve estar revalidado
conforme Art. 48, Parágrafo 3º da LDB;
- Ser preferencialmente bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq;
- Possuir currículo na plataforma Lattes CNPq, demonstrando sua trajetória acadêmica,
a produção científica, experiência em eventos científicos e em atividades de pesquisa,
devidamente comprovadas, desde o ano de 2011 até a presente data;
- Participar de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq;
- Desenvolver pesquisa pertinente à área de concentração e a linha de pesquisa
Modelagem e indicadores socioambientais para sistemas agrícolas e conservação
ambiental;
- Coordenar e/ou participar de pelo menos um projeto de pesquisa, cujo tema deverá ser
correlato à linha de pesquisa e área de concentração;
- Apresentar produção científica compatível com as exigências da CAPES, com média
de 0,5 artigos anual equivalente A1, em periódicos com conceito igual ou superior a B2
Qualis Capes, na área interdisciplinar, nos últimos três anos.
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- Para fins específicos deste edital, caso não haja professores que atendam os critérios
de publicação de artigos em periódicos Qualis A1 a B2, serão aceitos:
a) Docentes que enviaram artigos para periódicos Qualis A1 a B2 e receberam o aceite
para publicação;
b) Docentes que enviaram artigos para periódicos Qualis A1 a B2 e aguardam avaliação.
Os professores que forem credenciados com base no item 3 deste edital deverão estar
cientes de que terão que cumprir, no triênio 2014-2015, os critérios mínimos de
produção acadêmica exigidos pelas CAPES para um programa nível 3.

4. Das vagas e perfil para o credenciamento
Serão oferecidas:
- 2 (duas) vagas para Docentes com formação acadêmica e/ou Doutorado nas áreas de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Espera-se que o perfil dos candidatos destas
vagas contemple por meio de suas pesquisas e produção algumas das temáticas:
indicadores sociais; políticas públicas: agrícolas e ambientais; socioeconomia;
administração rural; legislação agrária e ambiental; sociologia rural.
- 1 (uma) vaga para Docente com formação acadêmica e/ou Doutorado na área de
Ciências Biológicas (Botânica e Ecologia). Espera-se que o perfil do candidato desta
vaga contemple por meio de suas pesquisas e produção algumas das temáticas:
indicadores agro-ambientais; cobertura vegetal e uso da terra; avaliação e conservação
ambiental; etnobotânica; estudos de biodiversidade; conservação da natureza; e
comunidades humanas e recursos vegetais.

5. Das atribuições
São consideradas atribuições relevantes do docente a serem desenvolvidas no âmbito do
programa:
- Orientar e co-orientar dissertações;
- Ministrar disciplinas como titular ou colaborador;
- Publicar artigos em periódicos classificados no Sistema Qualis CAPES, na área
interdisciplinar, nos estratos A1, A2, B1 e B2;
- Participar em bancas de qualificação e defesa de dissertação;
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- Participar das atividades de gestão do programa;
- Coordenar e participar de equipe de projeto de pesquisa, cujo tema deve ser correlato
área de concentração do programa e as às linhas de pesquisa.

6. Documentos para candidatura
- Cópia do diploma de doutorado autenticado;
- Currículo Lattes comprovado e organizado conforme barema (Anexo I);
- Apresentar proposta de credenciamento com justificativas, bem como proposta de
publicação futura demonstrada pelos trabalhos enviados e em andamento;
- Apresentar comprovante de efetividade (Certidão do RH ou Ficha Funcional emitida
pelo RH da UNEMAT).

7. Das Disposições Finais
Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo Conselho
do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola.

Tangará da Serra - MT, 09 de junho de 2013.

Prof. D. Sc. Mônica Josene Barbosa Pereira
Coordenador do PPGASP
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ANEXO I
PRODUÇÃO CIENTÍFICA – QUALIS DA ÁREA INTERDISCIPLINAR
ANEXAR COMPROVANTES

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

QUALIS

Artigos publicados em periódicos Qualis

Qualis A1
Qualis
A2
I
Qualis B1
dddexaa
Indexado
Qualis B2
Indexado Indexado
Coordenador

Projetos de Pesquisa

Membro
Orientação em Iniciação Científica
Orientação de Mestrado
Orientação de Doutorado
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