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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 

 

1. Da Abertura do credenciamento 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado de Mato Grosso – UNEMAT, de acordo com a deliberação do Conselho do 
referido Programa, faz saber, pelo presente Edital, que se encontram abertas as 
inscrições para o Credenciamento de Professores aos portadores de Diploma de Doutor 
em Educação ou áreas afins. 

2. Do pedido de Credenciamento 

O pedido de credenciamento deverá ser efetivado pelos professores interessados junto 
ao Conselho do Programa, com a indicação de uma das Linhas de Pesquisa:  

a) Educação e Diversidade: Estudos e pesquisas sobre práticas culturais, constituição do 
sujeito, diversidade étnica e cultural, educação indígena, educação do campo e em 
outros contextos formativos. 

b) Formação de professores, Políticas e Práticas Pedagógicas: Estudos e pesquisas sobre 
a formação inicial e continuada de professores, enfatizando processo ensino-
aprendizagem, relação universidade-escola, políticas educacionais, teorias e práticas 
pedagógicas. 

3. Das vagas e percentuais para o Credenciamento 

Serão oferecidas 7 (sete) vagas para professores titulados em educação ou áreas afins, 
que forem aprovados na avaliação da Comissão Externa, reservando-se o direito de o 
Curso de Mestrado em Educação não preencher as 7 (sete) vagas deste Edital, em caso 
de não aprovação do número previsto de candidatos. 

 3.1 Os professores portadores de título de doutor em áreas afins à Educação, poderão 
ser credenciados, no máximo 25% (vinte e cinco por cento) do total de vagas ofertadas 
neste edital, conforme critérios estabelecidos pela coordenação da área de Educação da 
CAPES. 

3.2 A Comissão Externa será composta por dois membros com inserção em Programas 
de Pós-Graduação stricto sensu, com avaliação igual ou superior ao 
PPGEdu/UNEMAT, a qual avaliará os candidatos com base nos critérios estabelecidos 
por meio da Instrução Normativa N° 04/2012 – PPGEdu e por este edital, disponíveis 
em www.unemat.br/prppg/educacao. 

3.3 Para fins específicos deste edital, caso não haja professores que atendam os critérios 
de publicação de artigos em periódicos Qualis A1 a B2, conforme Instrução 04/2012, 
serão aceitos: 



a) Professores que enviaram artigos para periódicos Qualis A1 a B2 e já receberam o 
aceite para publicação; 

b) Professores que enviaram artigos para periódicos Qualis A1 a B2 e aguardam 
avaliação. 

3.4 Os professores que forem credenciados com base no item 3.3 deste edital deverão 
estar cientes de que terão que cumprir, no triênio 2013-2015, os critérios mínimos de 
produção acadêmica exigidos pelas CAPES. 

4. Das Inscrições  

As inscrições serão realizadas no período de 02 a 31 de julho de 2012. 

4.1 Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos para inscrição: 
a) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
b) Cópia autenticada da Carteira de identidade; 
c) Cópia autenticada do Diploma ou Ata de Defesa de Tese de Doutorado (programas 
certificados pelo CAPES); 
d) Uma cópia atualizada do Currículo na Plataforma Lattes, devendo ser comprovadas 
apenas as produções acadêmicas qualificadas exigidas para aprovação dos últimos 3 
(três) anos, mais a fração do ano corrente;  
e) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I); 
f) Uma cópia do Projeto de Pesquisa. 

4.2 A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos previstos no item 4.1 
deverão ser entregues diretamente na SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/UNEMAT, das 14h às 18h ou enviadas pelo 
Correio, via SEDEX, no seguinte endereço: 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Campus Universitário “Jane Vanini” /UNEMAT 
Av. São João, s/n. 
Bairro Cavalhada I 
CEP: 78.200-000  
Cáceres/MT – Brasil  

4.3 As inscrições enviadas pelo Correio serão aceitas desde que postadas conforme 
prazo previsto no item 4 deste Edital. 

4.4 Inscrições incompletas ou que não atenderem as especificações deste edital não 
serão homologadas, não cabendo recurso. 

4.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em seus Anexos, e em Editais Complementares (se 
houverem), dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

5. Da Homologação das Inscrições 

5.1 A homologação da inscrição depende do cumprimento integral dos itens anteriores. 

5.2 As inscrições homologadas serão divulgadas a partir do dia 06/08/2012, no mural da 
Secretaria do Programa e no endereço eletrônico http://www.unemat.br/prppg/educacao 

8. Da Divulgação dos Resultados 

Os resultados do Processo de Credenciamento de Professores serão afixados no mural 
da Secretaria do Programa e divulgados em http://www.unemat.br/prppg/educacao, 
conforme cronograma estabelecido neste Edital. 



9. Do Credenciamento 

Os candidatos aprovados na avaliação da Comissão Externa serão credenciados a partir 
de 02/01/2013. 

9.1 Ao realizar o credenciamento o docente deverá estar ciente de suas obrigações 
conforme constam no Regimento do Programa, disponível no site 
http://www.unemat.br/prppg/educacao. 

10. Cronograma 

Período de inscrição 02 a 31/07/2012 
Divulgação da lista de inscrições 
homologadas  

06/08/2012 

Divulgação dos resultados 20/08/2012 
Data de início do credenciamento 02/01/2013 

 

11. Das Disposições Transitórias 

Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo Conselho 
do PPGEdu/UNEMAT. 
 
 

Cáceres-MT, 25 de maio de 2012. 

 
 

Profa. Dra. Elizeth Gonzaga dos Santos Lima 
Coordenadora do PPGEdu/UNEMAT 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR  
 
 

1. Dados Pessoais 
NOME 

 

SEXO 

 

LOCAL DE NASCIMENTO 

 

UF 

 

DATA NASCIMENTO 

 

NACIONALIDADE 

 

RG / RNE 

 

CPF 

 

PASSAPORTE 

 

2. Endereço Residencial 

Rua/Av. 

 

Número 

 

Complemento 

 

Bairro 

 

Cidade 

 

UF 

 

CEP 

 

Caixa Postal 

 

DDD 

 

Telefone / Fax 

 

Celular 

 

E-mail 

 

3. Titulação 

Doutorado em: 

 

Data da Conclusão: 

 

Instituição 

 

4. Título do Projeto de Pesquisa 

 
 

5. Linha de pesquisa a que se candidata no PPGEdu 

� Educação e Diversidade 

� Formação de professores, Políticas e Práticas Pedagógicas 

6.  Local e data 

LOCAL / DATA 

 

ASSINATURA 

 

 


