
 

 

 

CHAMADA DE CREDENCIAMENTO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO (MESTRADO PROFISSIONAL)  

 

EDITAL Nº 02/2019 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação (PPPGI) e o Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Comunicação (Mestrado Profissional) da Universidade Federal 

do Maranhão, aprovado pela Resolução CONSEPE nº 1.791, de 30 de novembro de 2018, no 

uso de suas atribuições e segundo seu Regimento Interno, informam aos interessados que 

estarão abertas, no período de 14/10 a 10/11 de 2019, inscrições para o credenciamento de 

novos docentes para atuar no Mestrado Profissional em Comunicação. Podem se credenciar 

docentes de todas as instituições públicas da cidade de São Luís/MA. São oferecidas três vagas: 

duas para a Linha de Pesquisa 1 (Comunicação Institucional e Mercadológica) e uma para a 

Linha de Pesquisa 2 (Jornalismo, Convergência e Inovação). 

 

 

1. DOS CRITÉRIOS À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA E DA 

INSCRIÇÃO 

 

1.1. O processo de solicitação de pedido para admissão no quadro de docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado Profissional) deverá conter os 

seguintes documentos: 

 

a) Requerimento de admissão ao quadro de docentes permanentes do Programa 

(Anexo I); 

b) Carta justificando o pleito, indicando possíveis atividades a serem desenvolvidas e 

sua aderência a uma das linhas de pesquisa do Programa; 

c) Curriculum Lattes do candidato devidamente comprovado nos últimos três anos 

demonstrando sua trajetória acadêmica, sua produção científica, trabalhos técnicos, 

experiência em eventos científicos e em atividades de pesquisa, devidamente 

comprovadas até a presente data; 

d) Cópia do diploma de doutorado; 

e) Projeto de pesquisa em andamento aprovado por assembleia departamental, pelo 

Consepe/UFMA, agências nacionais de pesquisa e/ou fundações de amparo à 

pesquisa devidamente relacionado às linhas de pesquisa do Programa. 

 

1.2. O(a) professor(a) candidato(a) ao quadro de docentes permanente do Programa 

deverá, necessariamente, atender aos seguintes critérios: 

 

a) Apresentar produção científica (pesquisa e publicação) relevante nos últimos três 

anos com, no mínimo, 3 (três) artigos com classificação mínima Qualis B2 ou 

pontuação média equivalente no período de 2017 a 2019; 

b) Apresentar aderência a uma das linhas de pesquisa do Programa;   

c) Apresentar experiência como orientador (orientações concluídas) de alunos de 



 

 

iniciação científica e/ou de trabalhos de conclusão de curso de graduação e/ou 

alunos da pós-graduação nos últimos três anos; 

d) Ter titulação de doutor ou em vias de conclusão (ressaltando que para candidatos 

em vias de conclusão o credenciamento só poderá ser efetivado após a 

comprovação do título); 

e) Participar de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq. 

 

1.2.1 Itens desejáveis: 

 

a) Ter plano de trabalho do PIBIC (concluído ou em andamento). 

 

1.3 Será dada preferência a professores(as) que não estejam vinculados a outros 

programas de pós-graduação; receberá maior atenção o projeto de pesquisa que tenha relação 

com as linhas de pesquisa do programa; será considerada a potencialidade do(a) candidato(a) 

para produção científica e seu potencial cooperativo nas atividades acadêmicas e 

administrativas do programa. 

 

1.4. As inscrições deverão ser feitas no período de 14 de outubro a 10 de novembro de 

2019, exclusivamente pela internet. Os candidatos devem enviar toda a documentação exigida 

em formato PDF para o endereço eletrônico secretaria.ppgcompro@gmail.com.  

 

2. DA AVALIAÇÃO 

 

2.1. A avaliação do pedido de credenciamento será realizada por uma Comissão 

indicada pelo Colegiado do PPGCOM (Mestrado Profissional), devendo seguir os critérios 

estabelecidos neste edital. 

 

2.2. A avaliação se dará a partir dos itens que constam nos Anexos I e II, previamente 

preenchidos pelo(a) candidato(a). 

 

2.3. Após análise dos anexos e documentos, os(as) candidatos(as) serão convocados(as) 

para uma entrevista com a comissão de credenciamento com data a ser informada. Caso seja 

necessário, a entrevista pode acontecer por meio de videoconferência. 

 

2.4. Serão aprovados(as) para as vagas de docente permanente os(as) candidatos(as) 

que alcançarem o maior número de pontos, preferencialmente, professores(as) que não estejam 

vinculados a outros programas de pós-graduação. 

 

2.5. O resultado, devidamente relatado e justificado, será apresentado para aprovação e 

homologação pelo colegiado do PPGCOM (Mestrado Profissional). 

 

2.6 Serão utilizados como critérios de classificação e desempate os itens abaixo listados 

em ordem decrescente de prioridade, considerando o período dos 3 últimos anos: 

a) Média de pontos relativos à publicação de artigos científicos em revistas acadêmicas 

com classificação Qualis/CAPES. Resenhas de livros e entrevistas não serão consideradas. 
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b) Aderência da trajetória de pesquisa e atuação acadêmica do candidato às linhas do 

programa. 

c) Quantitativo de indicadores de formação de recursos humanos em termos de 

orientação de alunos de pós-graduação, alunos de iniciação científica e orientação de TCC – 

nesta ordem de importância. 

d) Curva ascendente dos indicadores de produção “a” e “c” ao longo da série histórica 

dos 3 anos considerados. 

e) Publicação de livros e capítulos de livros. 

f) Coordenação de grupos de pesquisa registrados no CNPq. 

g) Quantitativo de pesquisas financiadas por órgãos de fomento (FAPEMA-CNPQ-

CAPES-FINEP-Outros). 

 

3. DOS RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO 

 

3.1. O resultado do processo avaliativo de credenciamento será informado ao 

professor(a) que solicitou o credenciamento. Também será divulgado na página do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado Profissional) e na página da Pró-Reitora de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPGI), até a primeira quinzena de dezembro de 2019. 

 

3.2 Os professores que forem credenciados deverão estar cientes de que terão que 

cumprir, no quadriênio 2019-2022, os critérios mínimos de produção acadêmica exigidos pelas 

CAPES para um programa nível 3. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através da Secretária do Programa 

pelo e-mail secretaria.ppgcompro@gmail.com. 

 

4.2. Casos omissos referentes a essa chamada interna serão analisados pela Comissão 

de Credenciamento do Programa. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Ribamar Ferreira Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado 

Profissional). 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
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De: 

 

Para: Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado 

Profissional). 

 

Prezado Coordenador, 

Venho requerer a esta Comissão Coordenadora o meu credenciamento junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado Profissional), na seguinte linha de 

pesquisa: 

 

(     ) Linha de Pesquisa 1: Comunicação Institucional e Mercadológica 

 

(     ) Linha de Pesquisa 2: Jornalismo, Convergência e Inovação  

 

 

Para tanto, encaminho em anexo os seguintes documentos para avaliação técnica e 

científica: 

( ) Curriculum Lattes/CNPq – modelo completo e devidamente comprovado. 

( ) Carta justificando o pleito, indicando possíveis atividades a serem desenvolvidas e 

aderência a uma das linhas do Programa. 

( ) Projeto de pesquisa; 

( ) Cópia do Diploma de Doutorado. 

( ) Caso o docente esteja vinculado a outro Programa Stricto Sensu, deve apresentar 

uma declaração do Colegiado desse Programa liberando-o para atuar no PPGCOM (Mestrado 

Profissional). 

 

Declaro que assumo o compromisso de fazer cumprir todas as exigências previstas no 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Mestrado Profissional). 

 

Nome do Docente: 

 

Dados de contato:  

 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

  

 



 

 

 

ANEXO II 

FICHA DO DOCENTE 

 

 

Nome:  

 

E-mail:  

 

Titulação Máxima:  

 

Ano de Titulação:  

 

Área:  

 

 

 

ORIENTAÇÕES 

NÚMERO OMON OIC OE OD CO-ORIENTAÇÕES 

Concluídas       

Em andamento      

OMON: orientação de monografia (trabalho de conclusão de curso de graduação). 

OIC: orientação de iniciação cientifica.  

OE: orientação de especializações.  

OM: orientação de mestrado. 

OD: orientação de doutorado.  

Bolsista de Agência de 

Fomento? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Qual Agência: 

 

Qual período:  

Participa do corpo 

docente de outro PPG? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Nome do Programa: 

 

IES: 

 

Condição: 

 

Número total de orientandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 

Número de 

publicações 

Artigos em Revistas 

Nome da Revista ISSN Título do artigo 2017 2018 2019 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Capítulo de livro    

Livro    

Outras produções relevantes para a área     

Observações:  

 

 

 

 

 

ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO EM 2019/2020 NÚMERO 

Nome da Revista ISSN Título do artigo 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Trabalhos completos em anais Número de Publicações 

2017 2018 2019 

Artigo em Anais de eventos com ISBN ou ISSN 

(publicado no exterior)  
   

Artigo em Anais de eventos com ISBN ou ISSN 

(publicado no Brasil) 
   

Outros trabalhos: 

 
   

 

 

 



 

 

Trabalhos técnicos  Número de Publicações 

2017 2018 2019 

    

    

    

    

 
 


