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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPesq 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DED 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - PPGEE 

MESTRADO PROFISSIONAL - MEPE 
 

EDITAL 01/PPGEE/MEPE/UNIR/2018 
 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O MESTRADO 
PROFISSIONAL - MEPE/PPGEE/UNIR - 2018 

 
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, a Instrução Normativa 
01/2018-PPGEE/UNIR, a Portaria nº 81, de 3 de junho de 2016 , que define as categorias de 
docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação (PPG's) stricto sensu, e tendo em 
vista a necessidade ampliação do corpo docente do Programa, comunica e torna público este 
Edital que visa o credenciamento de docentes para o PPGEE-Mestrado Profissional, para 
2018. 

O credenciamento docente para 2018 será conduzido, conforme deliberado em reunião 
do PPGEE/MEPE realizada em 01 de março de 2018 e por comissão devidamente constituída. 

 
II – CREDENCIAMENTO: 
 

Neste Edital o PPGEE/MEPE/UNIR, através da Comissão constituída para esse fim, 
abre quatro (4) vagas para credenciamento de novos professores visando atender às 
necessidades e especificidades atuais do Programa, observando-se o Artigo 3° da Instrução 
Normativa n° 01/2018-PPGEE/ UNIR. 

Para o credenciamento de professores colaboradores serão observados os Artigos 5° de 
6° da Instrução Normativa n° 01/2018-PPGEE/ UNIR.  

No credenciamento, além das orientações contidas na Instrução Normativa n° 
01/2018-PPGEE/ UNIR, visando atender às necessidades atuais e específicas do Programa, o 
candidato ou candidata deverá observar os seguintes critérios definidos pelo Colegiado do 
Curso:   

a) Ser professor Doutor DE da UNIR, sendo que no mínimo três (3) das vagas deverão 
ser preenchidas por docente com lotação no Campus de Porto Velho; 

b) Das quatro (4) vagas, no mínimo três serão destinadas a portadores do título de 
doutor em educação podendo uma (1) vaga ser preenchida com portadores do título de doutor 
em outras áreas, desde que os interessados apresentem produção qualificada na área de 
educação; 

c) Não estar atuando em outro programa e nem estar compondo propostas de cursos 
(em APCN) enviadas para a Capes, de modo que, uma vez credenciados dediquem-se 
exclusivamente ao PPGEE/MEPE;  

d) Ter disponibilidade de 20h para as atividades do PPGEE/MEPE; 
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e) Apresentar projeto de pesquisa aplicada a ser desenvolvido junto ao PPGEE/MEPE. 
 
Todos os docentes candidatos e candidatas a credenciamento devem encaminhar à 

Comissão de Credenciamento a documentação, conforme Art. 4° da Instrução Normativa n° 
01/2018-PPGEE/ UNIR.  

Os candidatos e candidatas deverão ler atentamente a Instrução Normativa n° 01/2018-
PPGEE/UNIR disponível em 
<http://www.mepe.unir.br/uploads/91341742/arquivos/2018_Instru__o_Normativa_01_2018_
__Credenciam_Descred_Recredenciamento_1983289984.pdf>. Nela estão disponíveis, além 
de todas as informações sobre credenciamento, os anexos I e II solicitados que deverão ser 
preenchidos e enviados. 

O pedido de Credenciamento, juntamente com os documentos comprobatórios e 
formulários preenchidos, deve ser enviado para o e-mail: mepe@unir.br até a data limite 
definida no cronograma. 

 
III – CRONOGRAMA 
 

Item Atividade Data de Início e Final 
1  Publicação do edital no site PPGEE/UNIR 18/08/2018 
2  Inscrição, a ser enviada para o e-mail 

mepe@unir.br, acompanhada da documentação 
Até 04/09/2018 

3  Resultado 06/09/2018 
4  Recurso 07/09/2018 
5  Resultado da Análise do Recurso e Resultado 

Final 
10/09/2018 

 
Este Edital e demais informações e resultados referentes ao processo serão divulgados 

na página oficial do PPGEE/MEPE - http://www.mepe.unir.br/. 
É de responsabilidade do candidato ou candidata a observância do cronograma acima, 

dos termos deste edital bem como da Instrução Normativa n° 01/2018-PPGEE/UNIR, 
disponível em http://www.mepe.unir.br/.  

 
 

Porto Velho, 18 de  agosto de 2018. 
 
 

Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico 
Presidente da Comissão de Credenciamento de Professores - PPGEE/MEPE/UNIR 

Portaria nº 054/2018/PROPESQ - 16/08/2018. 
 

 


