
EDITAL Nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2021

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PARA O PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM
AGRONOMIA - PPGA/CPCS

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
AGRONOMIA, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no
uso das suas atribuições legais e considerando as Portarias CAPES nº 174,
de 30 de dezembro de 2014 e nº 81, de 3 de junho de 2016, a Resolução
COPP/UFMS nº 165, de 3 de setembro de 2019 (Normas para Pós-
Graduação Stricto Sensu) e Resolução COPP/UFMS nº 59, de 11 de
fevereiro de 2020 (Regulamento do Curso de Mestrado em Agronomia),
torna público o presente Edital, para o credenciamento de docente para
atuação no Curso de Mestrado em Agronomia, conforme segue:

 
1. OBJETIVO:
O presente Edital visa o credenciamento de 4(quatro) professores,
interessado em compor o corpo de docentes permanentes do Programa de
Pós-Graduação em Agronomia – Curso de Mestrado, em funcionamento no
Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS), da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.
2. LINHAS DE PESQUISA E VAGAS:
2.1. Linha de Pesquisa: Sistema de produção agrícola:
a) Uma vaga para docente permanente no Programa – Área: Inteligência
computacional aplicada a Agricultura,
b) Uma vaga para docente permanente no Programa – Área: Genética e
Melhoramento de Plantas.
2.2. Linha de Pesquisa: Manejo de solos.
a) Uma vaga para docente permanente no Programa – Área: Manejo
Florestal,
b) Uma vaga para docente permanente no Programa – Área: Fertilidade dos
solos.
3. CATEGORIA DE DOCENTES:
3.1. São atribuições do docente permanente:
I - ministrar, em média, uma disciplina por ano no Curso;
II - orientar, em média, no mínimo, um estudante de iniciação cientifica na
graduação por ano (PIBIC, PIBITI, PIVIC);
III - orientar, em média, no mínimo, um estudante de mestrado por ano;
IV - participar de Projeto de Pesquisa no Curso; e
V - participar de grupo de pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de
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Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq).
4. INSCRIÇÃO:
4.1. Período de Inscrição: 18 a 25 de janeiro de 2021,
4.2. Local: As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do e-
mail: ppga.cpcs@ufms.br,
4.3. Serão aceitas apenas as inscrições enviadas por e-mail da 0h do dia
18 de janeiro de 2021 às 17h do dia 25 de janeiro de 2021.
5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:
Os critérios de elegibilidade, abaixo indicados, são obrigatórios e o
atendimento a estes é considerado imprescindível para a análise e a
avaliação da proposta de cada docente.
5.1. Possuir título de Doutor (a), na área pretendida,
5.2. Pertencer ao quadro de docentes efetivos da UFMS,
5.3. O docente deverá ter disponibilidade de carga horária de no mínimo
12h semanais para atuar em uma Linha de Pesquisa do PPGA,
5.4. Preencher todos os critérios estabelecidos na Resolução COPP/UFMS
nº 59, de 11 de fevereiro de 2020 (Regulamento do Curso de Mestrado em
Agronomia), que regulamenta o processo de credenciamento,
recredenciamento e descredenciamento de docentes/pesquisadores no
Programa de Pós-Graduação em Agronomia PPGA.
6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO:
6.1. Pedido de credenciamento no PPGA (Anexo I);
6.2. Currículo Lattes atualizado;
6.3. Documento descrevendo: i) as atividades que o candidato pretende
desenvolver e tem potencial para realizar no Programa; ii) infraestrutura
disponível para o desenvolvimento das atividades de pesquisa; e iii) as
relações destas atividades com as linhas de pesquisa existentes;
6.4. Proposta de disciplina que tem a intenção de ministrar no Programa e
que esteja diretamente relacionada com a sua área de atuação.
7. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO:
7.1. O processo de credenciamento será conduzido por uma Comissão
composta para esse fim específico, integrada por três professores
designados pelo Colegiado de Curso, pelo Coordenador do Curso e a
secretaria do PPGA.
8. CRONOGRAMA:
- Publicação do Edital: 18 de janeiro de 2021,
- Período de inscrições: 18 a 25 de janeiro de 2021,
- Divulgação das inscrições homologadas: 26 de janeiro de 2021,
- Avaliação das propostas pela Comissão: 27 de janeiro de 2021,
- Divulgação do resultado preliminar: 27 de janeiro de 2021,
- Divulgação do resultado Final: 29 de janeiro de 2021.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
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9.1. A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos
neste Edital.
9.2. Serão acatados recursos impetrados até 24 horas da divulgação do
resultado pela página eletrônica do Programa em:
https://ppgagronomiacpcs.ufms.br/, sob a forma de texto impresso,
entregue na secretaria, que serão avaliados com base neste Edital.
9.3. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-mail
ppga.cpcs@ufms.br
9.4. Casos omissos a este Edital serão analisados pela Coordenação e
Colegiado do PPGA, bem como pela Comissão de Credenciamento de
Docentes ao PPGA.
 
 

PAULO EDUARDO TEODORO
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ANEXO I
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

 
Eu, _______________________________________CPF: ______________RG:
___________ e Matrícula Siape: __________, solicito credenciamento como
docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, na
Linha de Pesquisa: ______________________________________, Área:
_____________________________________________________ nos termos definidos
pelo Edital nº 01 de 15 de janeiro de 2021. Declaro estar ciente dos critérios
do Edital de Credenciamento e Resolução COPP/UFMS nº 59, de 11 de
fevereiro de 2020 (Regulamento do Curso de Mestrado em Agronomia).

 
Chapadão do Sul - MS, ___ de dezembro de 2021.

 
 

_________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

 
Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo
Teodoro, Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação,
em 15/01/2021, às 16:47, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2364036 e o código CRC
5654D41E.

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA
Rod MS 306, Km 105, Caixa Postal 112

Fone: (67)3562-6351
CEP 79560-000 - Chapadão do Sul - MS

Referência: Processo nº 23455.000016/2021-11 SEI nº 2364036
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