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EDITAL PPGATS/UFERSA n. 02/2020 - CREDENCIAMENTO AO QUADRO DOCENTE 

PERMANENTE E COLABORADOR DO PPGATS 

 

O Programa de Pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS) da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente 

edital, que regula as condições de credenciamento ao seu quadro docente permanente e 

colaborador. O Edital, aprovado em reunião do colegiado no dia 01/09/2020, obedece ao 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFERSA, ao Regulamento 

Interno do PPGATS e à Portaria CAPES nº 81, de 03 DE Junho de 2016, que define as categorias 

de docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação (PPG's) stricto sensu. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O processo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido pelo Colegiado 

do programa.  

1.2. Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

a) Ser portador do Título de Doutor e possuir produção cientifica compatível com as linhas de 

pesquisas do programa, conforme descrito abaixo: 

 Tecnologias Sustentáveis e Recursos Naturais do Semiárido: com temas de estudo 

em energias alternativas, processos de despoluição; aproveitamento de produtos 

naturais do semiárido, tecnologias alternativas de produção, estudos de impacto 

ambiental, planos diretores municipais, impactos das tecnologias alternativas nas 

organizações e comunidades; 

 Desenvolvimento e Sustentabilidade de Organizações e Comunidades no 

Semiárido: com temas nas áreas de estudos de impactos das tecnologias sustentáveis 

nas organizações e comunidade, desenvolvimento rural, economia regional, movimentos 

sociais, processos coletivos, educação ambiental, sustentabilidade socioeconômica, 

organizações e sustentabilidade, inclusão social e tecnologia, estado e políticas públicas, 

saúde pública; 

b) Estar vinculado a algum Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pela UFERSA; 

c) Possuir Projeto de Pesquisa e/ou extensão cadastrado no Sigaa UFERSA; 

d) Possuir, obrigatoriamente, orientações concluídas ou em andamento de Trabalho de 

conclusão de Curso e Iniciação Científica; 

e) Ser Docente Efetivo da UFERSA e/ou de outras instituições de ensino superior; 

f) Estar vinculado, no máximo, em um curso de pós-graduação como docente permanente 

e/ou colaborador;  

g) Possuir registro no Orcid (www.orcid.org) e que o código esteja inserido no Currículo Lattes 

do(a) candidato(a). 

h) Apresentar Índice de Produtividade mínimo de 1,8/ano, considerando a produção do 
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período de 2017-2020, conforme equação abaixo, determinada pelo Documento da Área 

de Ciências Ambientais da CAPES: 

 

1.3. O credenciamento do/a docente no PPGATS estará condicionado ao alinhamento das 

propostas com o planejamento estratégico do programa, não sendo obrigatória a aprovação 

da entrada no programa dos participantes deste edital.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 15 de setembro a 15 de outubro de 2020 

2.2. Para efetivar a inscrição os documentos devem ser enviados ao PPGATS exclusivamente pelo 

e-mail ppgats@ufersa.edu.br. No assunto do e-mail deve ser indicado CREDENCIAMENTO_ 

NOME DO CANDIDATO. Os documentos devem ser enviados em um único arquivo, no 

formato PDF. 

2.3. Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: 

• Requerimento de credenciamento docente (ANEXO I); 

• Cópia do comprovante do título de doutor (Diploma); 

• Cópias do RG e CPF;  

• Currículo Lattes em formato PDF obtido a partir do www.lattes.cnpq.br (estando incluso o 

código do Orcid no Lattes); 

• Check List e ficha de pontuação (Anexo II); 

• Comprovações de todos os itens listados no tópico 1.2 deste edital, organizadas 

sequencialmente; 

2.4. Plano de Ação para o fortalecimento da linha de pesquisa a qual o candidato pretende se 

vincular, indicando: qual(is) disciplina(s) ministrará, obrigatoriamente indicar uma das 

disciplinas existente na estrutura curricular do Programa (ANEXO III);  qual tipo de produção 

espera obter ao conduzir pesquisas no âmbito do Programa; formas efetivas de integração 

entre a graduação e pós-graduação; estratégias para ações de internacionalização; vínculos 

com redes de pesquisa nacional e internacional; trajetória do pesquisador que justifique sua 

adesão ao programa; parcerias ativas ou intenção de fomentar parcerias com docentes 

credenciados no Programa e outros elementos que julgar relevantes. 

2.5. A confirmação da inscrição será informada por meio de resposta ao e-mail de envio da 

inscrição. 

 

 

 

 

IndProd= (1,0*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 0,55*B2 + 0,4*B3 + 0,25*B4 + 0,1*B5) /3 
 

Obs.: para evitar concentração nos estratos B3 a B5 a Comissão de Área de Ciências Ambientais ou Interdisciplinar determina que a soma 

de B3 + B4 + B5 só seja contabilizada até o limite de 20% do total de produção que compõe o indicador IndProd. 

mailto:ppgats@ufersa.edu.br
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3. DA SELEÇÃO 

3.1. O(a) candidato(a) ao credenciamento será selecionado de acordo com sua classificação; 

3.2 A pontuação do Currículo considerará as publicações (bibliográficas e técnicas) efetivadas no 

período 2017-2020 e observará os seguintes critérios: 

• Índice de produtividade calculado conforme descrito no item 1, deste edital,  

• Livro publicado – 10 pontos/cada 

• Organizador de livro e capítulo de livro -  5 pontos/cada 

• Orientação concluída de TCC – 4 pontos/cada 

• Orientação concluída em projeto de extensão – 3 pontos/cada 

• Orientação concluída de Iniciação Científica – 6 pontos/cada  

• O plano de ação terá nota máxima de 100 pontos, assim divididos: trajetória pessoal de 

pesquisa do(a) candidato(a) com aderência à linha de pesquisa que concorrerá: 50 pontos; 

propostas e estratégias para fortalecimento da linha de pesquisa que concorrerá: 25 

pontos; e estratégias de internacionalização e produção acadêmica esperada: 25 pontos. 

 

4. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

Os professores selecionados passarão a fazer parte do quadro de professores do Curso, na 

categoria que forem selecionados (permanente ou colaborador), a partir do semestre 2021.1. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) O resultado da seleção terá validade de um ano e aqueles que forem credenciados se 

submeterão aos processos de recredenciamento do curso, conforme regulamento interno; 

b) A pontuação no Qualis deverá ser contabilizada com base na área de Ciências Ambientais, 

mesmo que esta esteja em fase de atualização; 

c) A inscrição do docente somente será efetivada mediante a apresentação da documentação 

mencionada no item 2; 

d) Não será aceita inscrição condicional; 

e) Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de pontuação final, será 

considerado o(a) candidato(a) que apresente, sucessivamente, o maior número de 

publicações A1 e A2; o maior número de orientações concluídas de TCC e Iniciação 

cientifica; 

f) O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Colegiado do PPGATS e será 

encaminhado para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação inserir os novos docentes 

no sistema da UFERSA. 

g) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 
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6. DOS RECURSOS 

 

Os recursos deverão ser enviados ao PPGATS, sendo admitido um único recurso por candidato(a), 

exclusivamente pelo email ppgats@ufersa.edu.br, no assunto do e-mail deve ser indicado 

RECURSO CREDENCIAMENTO_NOME DO CANDIDATO, no prazo de até 24h após a publicação 

do resultado. Estes serão analisados pelo Colegiado do PPGATS em um prazo de até 5 (dias) úteis 

e respondidos aos interessados individualmente. 

 

 

 

 

 

Mossoró (RN), 01 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

Membros do Colegiado PPGATS: 

Profa. Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra 

Profa. Elís Regina Costa de Morais 

Prof. Francisco Marlon Carneiro Feijó 

Profa. Nilza Dutra Alves 

Prof. Ricardo Henrique de Lima Leite 

Discente Gessica Rafaelly Dantas da Silva 

 

 
 

Coordenação do PPGATS/UFERSA 

Profa. Elís Regina Costa de Morais 

Prof. Ricardo Henrique de Lima Leite 

 

 

 

 

CONTATOS COM A COORDENAÇÃO DO PPGATS: 

E-mail: ppgats@ufersa.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppgats@ufersa.edu.br
about:blank
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ANEXO I – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE  

 

 

 

Eu (nome completo), inscrito no CPF n. (XXX), SIAPE n. (XXX) professor(a) efetivo(a) da 

Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA, solicito credenciamento como docente no 

Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade-UFERSA, para atuar na linha 

de pesquisa (escrever o nome da linha de pesquisa) e me disponibilizo a ministrar a disciplina 

(citar o nome da disciplina – Anexo III), nos termos do Edital PPGATS/UFERSA n. 02/2020. 

 

Participação em outros cursos de pós-graduação: 

 

Nome do Curso Instituição (sigla) Permanente Colaborador 

    

    

 

 

 

 

Mossoró-RN, dia, mês e ano. 

 

 

 

(Nome e assinatura do candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Página 6 de 7  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA 

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE - PPGATS 
Av. Francisco Mota, 572 – Caixa Postal 137 – Bairro Presidente Costa e Silva – Mossoró – RN – CEP: 59.625-900 - Tel.: (84)3317-8295 – E-mail: secpos@ufersa.edu.br 

 

ANEXO II – CHECK LIST E FICHA DE PONTUAÇÃO 

 

Nome do(a) candidato(a): 

Somente serão considerados pontuados os documentos abaixo adquiridos no período de 2017-2020. Deve ser 

enviada a primeira página do artigo, com cópia da página do Qualis Capes indicando a classificação do periódico 

na área de ciências ambientais. 

 

Itens 

(Pré-requisitos) 

 

Check List 

Pontuação 

atribuída 

pelo candidato 

Pontuação 

atribuída pelo 

Colegiado  

(não preencher) 

Requerimento de credenciamento docente 

(ANEXO I) 
   

Cópia do comprovante do título de doutor 

(Diploma) 
   

Cópias do RG e CPF    

Currículo Lattes (incluso o código do Orcid no 

Lattes) 
   

Check List e Ficha de Pontuação – ANEXO II    

Comprovante de Grupo de Pesquisa cadastrado 

no CNPq 
   

Comprovante de Projeto de Pesquisa em 

andamento no Sigaa UFERSA 
   

Índice de produtividade (calculado conforme 

descrito na letra h, do item 1.2, deste edital) 
   

Livro publicado (10,0 pontos/cada)    

Livro organizado ou capítulo de livro (5,0 

pontos/cada) 
   

Orientações de TCC (4 pontos por 

Orientação concluída) 
   

Orientação concluída em projeto de extensão (3 

pontos por orientação concluída) 
   

Orientações de Iniciação Científica 

(6 pontos por orientação concluída) 
   

Plano de ação    

 

 

 

Mossoró-RN, dia, mês e ano. 

 

 

 

(Nome e assinatura do candidato) 
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ANEXO III - DISCIPLINA MINISTRADA PELO CANDIDATO(A)  

 

Código Disciplina 

ATS0003 Cadeias Agroindustriais no Desenvolvimento Regional 

ATS0005 Ecologia Cognitiva e Tecnologia da Inteligência 

ATS0011 Organização, Tecnologia e Sociedade 

ATS0014 Tecnologias Alternativas de Produção 

ATS0039 Ambiente e Sociedade: bem estar, ética, senciência e dor animal 

ATS0040 Ambiente, Educação e Gestão 

ATS0041 Interdisciplinaridade, Tecnologia e Cultura 

Os programas das disciplinas disponibilizados no endereço:  https://ppgats.ufersa.edu.br/organizacao-curricular/ 

 

https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Cadeias-Agroindustriais-no-Desenvolvimento-Regional_Emanoel.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Ecologia-cognitiva-e-tecnologia-da-intelig%C3%AAncia.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Organiza%C3%A7%C3%A3o-tecnol%C3%B3gia-e-sociedade_Elisabete.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Tenologias-Alternativas-de-Produ%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Ambiente-e-Sociedade_-Bem-estar-Senci%C3%AAncia-Dor-Animal_NIlza.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Ambiente-educa%C3%A7%C3%A3o-e-gest%C3%A3o_Lilian.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/47/2020/07/Interdisciplinaridade-Tecnologia-e-Cultura_Valdemar.pdf
https://ppgats.ufersa.edu.br/organizacao-curricular/

