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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - PPGEE 
MESTRADO PROFISSIONAL - MEPE 

 
EDITAL 02/PPGEE/MEPE/UNIR/2015 

 
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES DO PPGEE/MEPE - 2016 
 

I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, no 
uso de suas atribuições, considerando os critérios da Capes para credenciamento de 
docentes, as categorias de docentes, o que dispõe a legislação da UNIR, o 
Regimento Geral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Escolar e ainda o Regulamento n° 03/PPGEE/MEPE/UNIR/2015, e tendo em vista a 
necessidade de organização e ampliação do corpo docente do Programa, comunica 
e torna público este Edital que visa o credenciamento e recredenciamento para 2016 
de docentes para o PPGEE/MEPE/UNIR. 

O credenciamento e recredenciamento para 2016 será efetivado por 
Comissão devidamente constituída para esse fim através da portaria nº 
949/2015/GR/UNIR, de 22 de outubro de 2015, conforme deliberado em reunião do 
dia 15 de setembro de 2015. 

 
II – CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PERMANENTES 
 

Neste processo, o PPGEE/MEPE/UNIR, através da Comissão constituída 
para esse fim, oferece quatro vagas para credenciamento de novos professores 
Permanentes visando atender às necessidades e especificidades atuais do 
Programa, obedecendo-se os seguintes critérios:  

a) O candidato a credenciamento para professor permanente deve ser 
professor Doutor DE da UNIR; 

b) A área de formação do candidato a professor permanente do MEPE deve 
estar contemplada nas seguintes: Doutorado (2) em Educação ou Letras (1) ou 
Física (1), para o ensino e orientação de professores da Educação Básica, nas suas 
respectivas áreas, em atendimento aos objetivos do MEPE. 

Todos os docentes candidatos a credenciamento devem encaminhar à 
Comissão de Credenciamento as seguintes informações e documentos: 

i) Requerimento de Credenciamento assinado pelo (a) interessado(a) cujo 
documento do(a) candidato(a) deverá indicar o tipo de dedicação que irá oferecer ao 
Programa no quadriênio, apresentando as linhas de pesquisa e os temas de 
disciplinas nas quais poderá colaborar com o programa, além de sua disponibilidade 
de participar ao menos em uma disciplina por ano letivo (Anexo I). 

ii) Cópia autenticada do título de Doutor ou Titulação equivalente; 
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iii) Comprovação da condição de professor efetivo da UNIR e lotação. 
iv) Cópia e link do Currículo Lattes devidamente atualizado nos últimos 

trinta dias e registrado na plataforma Lattes, bem como a comprovação das 
produções do ano de 2015; 

v) Cópia impressa e digital dos documentos pessoais, das atividades 
administrativas (membro do colegiado, bancas examinadoras, comissões delegadas 
pelo programa, coordenação do programa, etc.), acadêmicas e de produção 
científica (artigos não publicados, mas que receberam o aceite deverão apresentar 
comprovação do respectivo aceite). 

vi) Cópia digital de projeto de pesquisa, cujo problema investigativo seja 
concernente à área de Educação, com ata ou declaração de aprovação 
pelo Colegiado do respectivo Departamento (a comprovação de apoio de agências 
de fomento de âmbito federal ou estadual a projetos de pesquisa 
coordenados/executados por professores poderá substituir a declaração de 
aprovação nos Departamentos). 

vii) Anexo II devidamente preenchido, para a somatória da produção; 
viii) Anexo III devidamente preenchido, com dados de produção referente 

ao ano de 2015, documento base para o Coleta Capes. Todos os dados solicitados 
são imprescindíveis para o correto preenchimento e validação dos dados na 
Plataforma Sucupira e, consequentemente, para a avaliação do Programa. 

Os candidatos a professores permanentes do PPGEE/MEPE deverão ler 
atentamente o Regulamento n° 03/PPGEE/MEPE/UNIR/2015 disponível em 
mepe.unir.br. Nele estão disponíveis, além de todas as informações sobre 
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento, os anexos I, II, III 
solicitados neste Edital. 

Os pedidos de Credenciamento, juntamente com os documentos 
comprobatórios e formulários preenchidos, devem ser entregues à Secretaria do 
PPGEE/UNIR, exclusivamente no período definido no cronograma, localizada 
BR 364, Km 9,5 Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, Sala 104, Bloco 1D, ou 
encaminhados digitalizados para o e-mail: mepe@unir.br.  

 
III – CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR COLABORADOR 
 

Neste processo, o PPGEE/MEPE/UNIR, através da Comissão constituída 
para esse fim, oferece vaga para credenciamento professor/a Colaborador/a visando 
atender às necessidades e especificidades atuais do Programa, obedecendo-se os 
seguintes critérios, também definidos pelo Colegiado do Curso:  

a) O candidato a credenciamento para professor colaborador deve ser 
professor Doutor que contribua com o Programa de forma sistemática através do 
desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou 
da orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não 
vínculo com a instituição; 

b) A área de formação do candidato a professor colaborador do MEPE deve 
estar contemplada nas seguintes: Doutorado em Educação ou área afim, para o 
ensino e orientação de professores da Educação Básica, nas suas respectivas 
áreas, em atendimento aos objetivos do MEPE. 
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Todos os docentes candidatos a credenciamento devem encaminhar à 
Comissão de Credenciamento as seguintes informações e documentos: 

i) Requerimento de Credenciamento assinado pelo (a) interessado(a) cujo 
documento do(a) candidato(a) deverá indicar o tipo de dedicação que irá oferecer ao 
Programa no quadriênio, apresentando as linhas de pesquisa e os temas de 
disciplinas nas quais poderá colaborar com o programa, além de sua disponibilidade 
de participar ao menos em uma disciplina por ano letivo (Anexo I). 

ii) Cópia autenticada do título de Doutor ou Titulação equivalente; 
iii) Comprovação da condição de professor efetivo da UNIR ou de outra 

instituição; 
iv) Cópia e link do Currículo Lattes devidamente atualizado nos últimos trinta 

dias e registrado na plataforma Lattes, bem como a comprovação das produções do 
ano de 2015; 

v) Cópia impressa ou digital dos documentos pessoais, das atividades 
administrativas (membro do colegiado, bancas examinadoras, comissões delegadas 
pelo programa, coordenação do programa, etc.), acadêmicas e de produção 
científica (artigos não publicados, mas que receberam o aceite deverão apresentar 
comprovação do respectivo aceite). 

vi) Cópia digital de projeto de pesquisa, cujo problema investigativo seja 
concernente à área de Educação, com ata ou declaração de aprovação 
pelo Colegiado do respectivo Departamento (a comprovação de apoio de agências 
de fomento de âmbito federal ou estadual a projetos de pesquisa 
coordenados/executados por professores poderá substituir a declaração de 
aprovação nos Departamentos). 

vii) Anexo II devidamente preenchido, para a somatória da produção 
referente a 2014 e 2015; 

viii) Anexo III devidamente preenchido, com dados de produção referente ao 
ano de 2015, documento base para o Coleta Capes. Todos os dados solicitados são 
imprescindíveis para o correto preenchimento e validação dos dados na Plataforma 
Sucupira e, consequentemente, para a avaliação do Programa; 

Os candidatos a professores colaboradores do PPGEE/MEPE deverão ler 
atentamente o Regulamento n° 03/PPGEE/MEPE/UNIR/2015 disponível em 
mepe.unir.br. Nele estão disponíveis, além de todas as informações sobre 
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento, os anexos I, II, III 
solicitados neste Edital. 

Os pedidos de Credenciamento para colaborador, juntamente com os 
documentos comprobatórios e formulários preenchidos, devem ser entregues à 
Secretaria do PPGEE/UNIR, exclusivamente no período definido no 
cronograma, localizada BR 364, Km 9,5 Campus José Ribeiro Filho, em Porto 
Velho, Sala 104, Bloco 1D ou encaminhados digitalizados para o e-mail: 
mepe@unir.br.  

 
IV  RECREDENCIAMENTO (Para os que já são docentes do MEPE): 
 

Todos os docentes do PPGEE/MEPE/UNIR devem encaminhar à Comissão 
de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento a solicitação de 
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recredenciamento, sem a qual estarão automaticamente descredenciados do 
PPGEE/MEPE.  

Os documentos necessários para o recredenciamento são: 
i) Requerimento de Recredenciamento assinado e que deverá indicar o tipo 

de dedicação que irá oferecer ao Programa, além de sua disponibilidade de 
participar ao menos em uma disciplina por ano letivo (Anexo I). 

ii) Cópia autenticada do título de Doutor (caso ainda não tenha enviado ao 
PPGEE/MEPE); 

iii) Cópia impressa ou digital do Currículo Lattes devidamente atualizado nos 
últimos trinta dias e registrado na Plataforma Lattes; 

iv) Cópia impressa ou digital dos documentos pessoais (caso ainda não tenha 
enviado), das atividades administrativas nas quais esteve vinculado em 2015 
(membro do colegiado, bancas examinadoras, comissões delegadas pelo programa, 
coordenação do programa, etc.), acadêmicas e de produção científica (artigos não 
publicados, mas que receberam o aceite deverão apresentar comprovação do 
respectivo aceite). 

v) Cópia digital de projeto de pesquisa, cujo problema investigativo seja 
concernente à área de Educação, com ata ou declaração de aprovação 
pelo Colegiado do respectivo Departamento (a comprovação de apoio de agências 
de fomento de âmbito federal ou estadual a projetos de pesquisa 
coordenados/executados por professores poderá substituir a declaração de 
aprovação nos Departamentos). 

vi) Anexo II devidamente preenchido, para a somatória da pontuação de 2014 
e 2015; 

vii) Anexo III devidamente preenchido, com dados de produção referente ao 
ano de 2015, documento base para o Coleta Capes. Todos os dados solicitados são 
imprescindíveis para o correto preenchimento e validação dos dados na Plataforma 
Sucupira e, consequentemente, para a avaliação do Programa. 

Todos os docentes do PPGEE/MEPE/UNIR devem ler atentamente o 
Regulamento n° 03/PPGEE/MEPE/UNIR/2015 disponível em mepe.unir.br Nele 
estão disponíveis, além de todas as informações sobre credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento, os anexos I, II e III solicitados neste Edital. 

Os pedidos de Recredenciamentos, juntamente com os documentos 
comprobatórios e formulários preenchidos, devem ser entregues à Secretaria do 
PPGEE/, exclusivamente no período definido no cronograma, localizada BR 364, 
Km 9,5 Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, Sala 104, Bloco 1D, ou 
encaminhados digitalizados para o e-mail: mepe@unir.br. O não envio da 
documentação implicará no descredenciamento do docente do PPGEE/MEPE. 

 
V – CRONOGRAMA: 
 

Item Atividade Data de Início e Final 

1.  Publicação do edital no site PPGEE/UNIR 06/11/2015 

2.  Inscrições 
Por e-mail ou na secretaria do MEPE no 
horário das 9h às 12h e 14h às 17h 

01 a 08/12/2015 
Alterado para  

01 a 20/12/2015 
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3.  Reunião da Comissão 11/12/2015 
Alterado para  

21/12/2015 

4.  Resultado 14/12/2015 
Alterado para  

22/12/2015 

5.  Recurso 14 e 16/12/2015 
Alterado para  

23/12/2015 

6.  Resposta do recurso e Resultado Final 16/12/2015 
Alterado para  

24/12/2015 

 
A não observância do cronograma acima e dos termos deste edital bem como 

do Regulamento n° 03/PPGEE/MEPE/UNIR/2015 disponível em mepe.unir.br, 
acarretará o não credenciamento do candidato ou no descredenciamento imediato 
do docente do PPGEE/MEPE.  

 
 

Porto Velho, 03 de outubro de 2015. 
 
 

Comissão de Credenciamento de Professores Permanentes e Colaboradores 
PPGEE/MEPE/UNIR 

Portaria nº 949/2015/GR/UNIR - 22/10/2015. 


