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Chamada 02/2020 - PPGEO 

CREDENCIAMENTO DOCENTE 
 

O Programa de Pós-graduação em Geografia, da Universidade Federal do Amapá 
(PPGEO/UNIFAP), em conformidade com o Regimento Interno do PPGEO, torna público 
a presente chamada de credenciamento de novos docentes orientadores, para o nível de 
mestrado, conforme o calendário da CAPES quadriênio 2021-2024. Esta chamada destina-
se ao provimento de até cinco (05) vagas, sendo três (03) para a linha de pesquisa 1 
(Paisagem e Dinâmicas Ambientais) e duas (02) para a linha de pesquisa 2 (Sociedade e 
Dinâmicas Territoriais). Os docentes selecionados poderão iniciar as suas ações de 
orientação e de docência em 2021. Ressalta-se que a efetivação do credenciamento, junto ao 
PPGEO/UNIFAP, daqueles(as) orientadores(as) aprovados(as), será condicionada mediante 
o preenchimento, com matrícula, de vaga discente, ofertada pelo referido(a) orientador(a) de 
acordo como calendário de testes seletivos do PPGEO. Portanto, não haverá credenciamento 
automático após aprovação na presente chamada de credenciamento. Quando efetivado o 
credenciamento o docente condirá à categoria de Professor Colaborador, entretanto, a 
qualquer tempo, se atendido critérios e necessidades, poderá ser conduzido pelo Colegiado 
do PPGEO à categoria de Professor Permanente. 
 
I - REQUISITOS 

Para credenciamento no PPGEO/UNIFAP é imprescindível o docente: 
1 Possuir título de doutor em Geografia ou áreas afins, segundo apreciação do Colegiado do 

Programa e definido pela CAPES; 
2 Ter publicado no último quadriênio trabalhos entre os estratos A1 e B4 do Qualis em 

Geografia, CAPES vigente; 
3 Integrar grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. 

 
II - INSCRIÇÕES 

Os seguintes documentos deverão ser obrigatoriamente encaminhados à 
Coordenação do PPGEO/UNIFAP, até a data limite de 27 de dezembro de 2020, às 
23h59min, por via eletrônica e em formato PDF, para o e-mail: 
pub.ppgeo.unifap@gmail.com 

 
1 Carta de intenções consubstanciada de acordo com os itens a seguir: 

a) Indicação da linha de pesquisa a qual pretende se credenciar; 
b) Breve descrição de histórico de colaborações (se houver), já realizadas ou em 

desenvolvimento, conjuntamente com docentes do PPGEO/UNIFAP; 
c) Exposição, em linhas gerais de ações a serem realizadas como orientador e pesquisador 

do PPGEO. 
OBS: O Candidato deverá considerar os aspectos de agregação de novas competências e 
fortalecimento do PPGEO/UNIFAP. 
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2 Cópia do Diploma de Doutorado (frente e verso) - não é necessário autenticar; 
3 Cópia atualizada de documento comprobatório de vínculo institucional, apenas para 

docentes de fora da UNIFAP - não é necessário autenticar; 
4 Formulário de Credenciamento - contendo a(s) linhas de pesquisa em que atuará, a 

indicação de disciplina(s) a ser(em) ministrada(s) e o termo de compromisso com as 
atividades previstas nas rotinas acadêmicas e administrativas do Programa (Anexo 01). 

5 Tabela de Pontuação para o Credenciamento - contendo indicador de pontuação da 
produção científica indicada no Currículo Lattes, exclusivamente para os 04 (quatro) anos 
que antecedem o pedido, com as respectivas comprovações (Anexo 02). 

 
III - PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
1 Para a pontuação e classificação do candidato serão consideradas as informações do anexo 

02; 
2 Os documentos 1, 2, 3, 4 e 5 da seção II possuem caráter eliminatório. 

 
IV - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados serão divulgados por meio digital a ser publicado na página eletrônica da 
PPGEO/UNIFAP (https://www2.unifap.br/ppgeo/ 
 

 

Macapá (AP), 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Comissão de Credenciamento PPGEO/UNIFAP 
Portaria nº 797/2020 - UNIFAP 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Universidade Federal do Amapá - Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Campus Marco Zero - Rod. Juscelino Kubitschek – km 2 – Jardim Marco Zero – Macapá - Amapá 

Bloco dos Cursos de Pós-Graduação - E-mail: pub.ppgeo.unifap@gmail.com 

 

 

ANEXO 01 - FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO 

Tipo de solicitação: Credenciamento Nível: Mestrado 

Nome do docente: 

Matrícula Funcional: ________________________ Período de atividade funcional: 
  /  /  a  /  /  . 

Linha de Pesquisa: (    ) 1 Paisagem e Dinâmicas Ambientais (    ) 2 (Sociedade e Dinâmicas Territoriais 

Plano de Trabalho 
Indicação de disciplina(s) a ser (em) ministrada(s) 

De acordo com a lista de disciplinas disponibilizado no final deste anexo 
 
 
 
 
 
 
Previsão de produção científica para os próximos quatro (4) anos (2021 - 2024) 
 
 
 
 
 
 
 
Indicar disponibilidade de vagas por Processo seletivo (no máximo duas (2) vagas por processo seletivo) - 
(    ) Uma (1) vaga                                   (    ) Duas (2) vagas 

TERMO DE COMPROMISSÃO 
Certifico que estou ciente das normas vigentes no PPGEO/UNIFAP, por meio de seu Regimento e Resoluções 
Internas da UNIFAP e comprometo-me a zelar pelo seu cumprimento, além de atender às solicitações do 
Programa no auxílio às suas atividades acadêmicas e administrativas, quando assim designado pelo Colegiado 
do PPGEO/UNIFAP. 
Data: 
  /  /   

Assinatura: 

 

Lista de disciplinas PPGEO/UNIFAP 
Obrigatórias Linha 1 Linha 2 

Metodologia da Pesquisa (30h) Análise de bacias hidrográficas na 
Amazônia (30h) 

Campesinato, modos de vida e a relação 
campo cidade (30h) 

Seminário de Pesquisa (30h) Climatologia aplicada à gestão do Território 
(30h) Desenvolvimento Territorial (30h) 

Teoria e Método em Geografia (60h) Dinâmica dos Solos Tropicais (30h) Formação socioterritorial e conflitos 
socioambientais na Amazônia (30h) 

 Geoarqueologia e paisagens amazônicas 
(30h) 

Formação territorial da Amazônia e do 
Amapá (30h) 

 Geodiversidade e Geoconservação (30h) Geografia Política e Meio Ambiente (30h) 

 Geomorfologia Urbana (30h) Planejamento Urbano e Regional 
Sustentável (30h) 

 Paisagem, Educação Ambiental e 
Sustentabilidade (30h) 

Técnicas de Pesquisa em Trabalho de 
Campo (30h) 

 Tratamento da informação geográfica (30h)  
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ANEXO 02 - TABELA DE PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PPGEO 

Quadriênio 2017-2020 

GRUPO 1 - ATUAÇÃO ACADÊMICA (Ensino/Orientação) Pontuação Pontuação 
obtida 

Disciplina na graduação 1,0  
Disciplina na pós-graduação latu-sensu 1,5  
Disciplina na pós-graduação stricto-sensu 2,0  
Orientação de graduação concluída e/ou andamento 1,0  
Orientação concluída PIBIC concluída e/ou andamento 1,0  
Orientação de mestrado concluída e/ou andamento 2,0  
Orientação de doutorado concluída e/ou andamento 3,0  
Participação em banca de Doutorado 2,0  
Participação em banca de Mestrado 1,0  

GRUPO 2 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
(Publicação de Artigo - Qualis CAPES) Pontuação Pontuação 

obtida 
Artigo A1  10,0  
Artigo A2 8,5  
Artigo B1 7,0  
Artigo B2 5,5  
Artigo B3 4,0  
Artigo B4 2,5  

GRUPO 3 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
(Publicação de Livros/E-book e em Anais de Eventos Acadêmicos-Científicos) Pontuação Pontuação 

obtida 
Publicação de Livro/E-book 4,0  
Capítulos de livro/E-book 2,5  
Artigos em anais de Eventos (Internacionais) 2,0  
Artigos em anais de Eventos (Nacionais) 1,5  
Artigos em anais de Eventos (Regionais) 1,0  

GRUPO 4 - PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO  Pontuação Pontuação 
obtida 

Coordenador de Projeto de Pesquisa com financiamento externo 4,0  
Coordenador de Projeto de Pesquisa sem financiamento externo 2,5  
Membro de Projeto de Pesquisa com financiamento externo 2,0  
Membro de Projeto de Pesquisa sem financiamento externo 1,0  
Coordenador de Projeto de Extensão 2,0  
Membro de Projeto de Extensão 1,0  

 

Orientações  
1 Anexar comprovantes que permitam identificar o tipo de publicação, como cópia da ficha catalográfica, para 

livros/e-books publicados; cópia de ficha catalográfica e do sumário, para capítulos de livros; cópia do sumário e 
da primeira página, para artigos publicados e cópia da capa ou ficha catalográfica e da primeira página, para 
trabalhos completos publicados em anais de eventos; 

2 A pontuação do Qualis refere-se exclusivamente aos artigos completos publicados, excluindo resumos, resenhas, 
notas, entrevistas, prefácios, apresentações e editoriais; 

3 Para os artigos No Prelo é necessária a carta de aceite definitiva do periódico e/ou editora. 


