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EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DOCENTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL DA UNIVASF 

1. PREÂMBULO 

1.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGExR) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, em conformidade com o Regulamento do 

Programa aprovado pelo Conselho Universitário da UNIVASF em 10 de julho de 2015, 

decisão 71/2015, torna público o presente Edital que estabelece as normas referentes ao 

Processo Seletivo Simplificado Docente e convida os professores e pesquisadores da 

UNIVASF e de outras Instituições de Ensino e/ou de pesquisa nacionais e/ou internacionais, 

a apresentarem propostas para credenciamento no quadro de docentes do PPGExR nos 

termos aqui estabelecidos. 

2. DO PROGRAMA 

2.1. O Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGExR) possui o objetivo de 

proporcionar a formação interdisciplinar de extensionistas capazes de interpretar e agir não 

apenas na dimensão técnica, mas também nas dimensões econômica, social, cultural e 

ambiental, permitindo a consolidação de competências e habilidades para a compreensão 

da realidade social afetada pelos projetos ditos de desenvolvimento; complementando, 

assim, a formação técnica, humanista e de interfaces interdisciplinares de egressos de áreas 

distintas do conhecimento que atuam na extensão rural, tanto nas áreas mais fragilizadas 

da região do semiárido e quanto para além dele. Neste contexto, um dos principais objetivos 

é o de reduzir as necessidades regionais com o auxílio da articulação de diferentes áreas das 

ciências, do desenvolvimento tecnológico e inovação, juntamente de abordagens e 

metodologias interdisciplinares em torno das temáticas ‘Extensão Rural e Desenvolvimento’, 

gerando uma inserção forte dos profissionais, aqui pós-graduados, nas questões regionais, 

nacionais e internacionais. 

2.2. O PPGExR estrutura-se com uma única área de concentração: “Extensão Rural e 

Desenvolvimento” e três linhas de pesquisa: I - Identidade, Cultura e Processos Sociais, II – 

Processos de Inovação Sócio Tecnológicas e Ação Extensionista e, III - Instituições Sociais e 

Desenvolvimento Territorial; sendo 24 (vinte e quatro) meses o período para os estudantes 

integralizarem o curso. 

 

 

3. DOS OBJETIVOS  

3.1. O presente Edital objetiva credenciar docentes e/ou pesquisadores, com titulação mínima de 

Doutorado, no quadro de orientadores do PPGExR em conformidade com o Regimento do 

Programa que normatiza o ingresso e a permanência de docentes.  

3.2. Selecionar docentes doutores para atuarem como orientadores, que ministrem uma ou mais 

disciplinas das que fazem parte do Anexo I deste edital, que apresentem experiência em 

captação de recursos e auxiliem no desenvolvimento, visibilidade e internacionalização do 

programa.  
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3.3. O credenciamento será para docente permanente, colaborador e/ou visitante, em 

conformidade com os critérios da Portaria CAPES nº 81/2016 que define as categorias de 

docentes que compõem os Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu. 

4. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DOCENTE 

4.1. O Processo Seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção Interdisciplinar constituída 

para esse fim, formada por professores do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Extensão, designada pelo Colegiado do Curso. 

4.1.1. Os membros da Comissão de Seleção ficam impedidos: 

a) de participar do processo seletivo quando houver candidatos proponentes tais como: 

cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. 

4.1.2. O processo seletivo será realizado durante o período de 24 a 26 de abril de 2018. 

4.2. A inscrição deverá ser feita por preenchimento e assinatura de próprio punho da ficha de 

inscrição (Anexo II) e envio pelo(a) candidato(a) ao endereço eletrônico do programa 

(cpgexr@univasf.edu.br), acompanhado dos seguintes requisitos e documentos 

comprobatórios: 

 a. Cópia digital autenticada do diploma de graduação e de doutorado; 

b. Currículo Lattes atualizado contendo suas produções até o ano corrente; 

 c. Cópia digital de publicações dos últimos 5 anos: Artigos, Livros e etc. 

 d. Plano de trabalho (com no máximo 15 páginas), em formato PDF, contendo a relação das 

atividades (ensino, pesquisa e extensão) que pretende desenvolver durante sua 

permanência no programa; incluindo orientação, participação na internacionalização do 

PPGExR e a indicação da(s) disciplina(s) a(s) qual(ais) pretende estar vinculado(a) para 

ministrar juntamente com outros(as) docentes do programa. 

e. Preenchimento e assinatura de próprio punho da ficha de inscrição (Anexo II) que também 

está disponível no endereço eletrônico do programa (www.pgextensaorural.univasf.edu.br). 

4.3. A relação das disciplinas pertencentes ao programa as quais o(a) candidato(a) deverá 

escolher, fazem parte do Anexo I e as ementas e referências encontram-se no endereço 

eletrônico do programa (www.pgextensaorural.univasf.edu.br).  

4.4. O(A) docente ao se inscrever estará ciente de que as aulas do PPGExR são ministradas no 

Espaço Plural, na cidade de Juazeiro/BA, local sede do programa, às sextas feiras a noite, 

sábados nos três períodos (manhã, tarde e noite) e domingos manhã e tarde.  

4.5. Ao(A) candidato(a) será atribuída total responsabilidade pelo correto envio da documentação 

exigida para sua inscrição. 

4.6. Poderão também participar desse processo de seleção os estrangeiros habilitados para o 

exercício de atividades profissionais em território brasileiro, com comprovação do domínio 

do idioma nacional na forma escrita e oral e que possuam toda a documentação necessária 

conforme descrito no item 4.2. 

4.7. O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, nível 

Mestrado Profissional, será regido por este Edital e seus anexos, disponíveis no endereço 

eletrônico do PPGExR, www.pgextensaorural.univasf.edu.br. 

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/
http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/
file:///C:/Users/Anderson%20Silva/Downloads/www.pgextensaorural.univasf.edu.br
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4.8. O não cumprimento do item 4.2 ou de qualquer de suas alíneas acarretará na eliminação 

imediata do(a) candidato(a).  

4.9. A aprovação, por si só, não garante o credenciamento, pois este dependerá da confirmação 

do número de vagas e da classificação dos(as) candidatos(as). 

4.10. Após a aprovação e credenciamento do docente, este(a) deverá tomar conhecimento das 

demais disciplinas pertencentes ao programa para que vislumbre se poderá colaborar em 

outra(s) das quais fazem parte da grade curricular do programa. 

4.11. Os novos docentes credenciados por este processo seletivo assumirão as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão de imediato. O que significa, ministrar aula(s) na(s) disciplina(s) 

escolhida(s), abrir vagas para orientação no processo seletivo discente para a Turma 2018, 

dar início ao plano de trabalho apresentado.  

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições para o processo seletivo docente do Mestrado Profissional, Interdisciplinar em 

Extensão Rural estarão abertas a partir do dia 14 de abril de 2018 e finalizarão as 23h59 do 

dia 22 de abril de 2018. 

5.2. Serão disponibilizadas 15 (quinze) disciplinas para solicitação de credenciamento docente. O 

número de vagas pode ser aumentado se assim decidir o PPGExR; sendo que as vagas estão 

diretamente relacionadas ao número de disciplinas presente no Anexo I. 

5.3. O exame de seleção para credenciamento na Pós-Graduação em Extensão Rural, 

Interdisciplinar, nível Mestrado Profissional, será composto por duas etapas: com caráter 

eliminatório e classificatório, para avaliação do plano de trabalho e do currículo lattes 

atualizado do(a) candidato(a). 

 5.3.1. O Plano de Trabalho poderá receber uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e tendo 

peso igual a 3 (três)para a composição da média final. 

5.3.2. A análise do Currículo Lattes será realizada segundo o Anexo III, valendo uma nota de 

0 (zero) a 10 (dez) pontos e tendo peso igual a 7 (sete) para a composição da média final. 

5.3.3. A classificação final será a média ponderada das notas obtidas pelo(a) candidato(a) 

nas etapas deste processo seletivo. 

5.4. Do local da inscrição: os interessados formalizarão as inscrições, como disposto a seguir: 

5.4.1. A inscrição é individual e intransferível; poderá ser realizada diretamente no e-mail 

institucional do programa, cpgexr@univasf.edu.br; bem como, o envio dos documentos 

exigidos. 

5.4.1.1. Não serão aceitas inscrições presenciais, com documentação incompleta 

ou fora do prazo previsto no item 5.1.  

5.4.2. A Univasf não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica, que impossibilitem a 

transferência de dados.  

5.4.3. Caso o candidato realize mais de uma inscrição para fins deste Edital, será considerada 

apenas a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes.   

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
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5.4.4. No ato da inscrição, será necessário anexar os arquivos digitalizados e legíveis, 

exclusivamente no formato PDF, conforme a relação de documentos constante no item 4.2. 

O não cumprimento desta exigência acarretará no indeferimento do pedido de inscrição do 

candidato neste Processo Seletivo. 

5.4.5. As cópias digitalizadas dos documentos anexados à inscrição deverão ter tamanho máximo 

de Um Megabyte (1 Mb) e serão aceitas apenas para fins de inscrição na seleção para 

credenciamento no Mestrado.  

5.4.6. Dúvidas sobre as inscrições poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: 

cpgexr@univasf.edu.br. 

5.4.7. Ao realizar a inscrição, o candidato expressa sua aceitação tácita às normas, procedimentos 

e leis que regem este processo seletivo, dos quais não poderá alegar falta de conhecimento.  

5.4.8. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, 

o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 

único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

5.4.9. O deferimento das inscrições será divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Extensão Rural, no endereço eletrônico do programa 

www.pgextensaorural.univasf.edu.br, a partir do dia 23 de abril de 2018 até as 22 (vinte e 

duas) horas. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. A inscrição do candidato à vaga para credenciamento docente no PPGExR implica na aceitação 

de todos os itens descritos neste Edital;  

6.2. Não caberá recurso em nenhuma etapa deste processo seletivo. 

6.3. O credenciamento do docente no PPGExR não implica em redução automática da carga horária 

de ensino na graduação;  

6.4. O resultado da seleção será divulgado até as 23:59h do dia 27 de Abril de 2018;  

6.5. As informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, linhas de pesquisa, 

estrutura curricular, corpo docente e discente, entre outros, encontram-se disponíveis para 

consulta no endereço eletrônico http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/. 

6.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGExR.  

 

Prof. Dr. Denes Dantas Vieira 
Coordenador em Exercício do Programa de Pós-Graduação em Extensão rural  

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

 

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/
http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/
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ANEXO I 

ELENCO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA PARA ESCOLHA NO PROCESSO SELETIVO 

ELENCO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

• Sociologia Rural - 60 horas - 04 créditos  

• Comunicação e Extensão rural - 60 horas - 04 Créditos  

• Metodologia de Pesquisa Aplicada em Extensão Rural - 60 horas - 04 créditos 

• História da Agricultura no Brasil- 60 horas - 04 créditos 
 

ELENCO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS:  

• Estatística Aplicada - 60 horas - 04 créditos  

• Educação, Arte e Cultura campesina - 60 horas - 04 créditos  

• Cultivos adequados ao Semiárido - 60 horas - 04 créditos  

• Biodiversidade e Recursos Naturais do Bioma Caatinga - 60 horas - 04 créditos 

• Metodologias Participativas de Comunicação - 60 horas - 04 créditos  

• Planejamento e Gestão de Projetos de Desenvolvimento Territorial Sustentáveis - 
60 horas - 04 créditos  

• Sociologia do Desenvolvimento - 60 horas - 04 créditos  

• Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido - 60 horas - 04 créditos  

• Agroindústria no Vale do São Francisco - 60 horas - 04 créditos  

• Antropologia Social- 60 horas - 04 créditos 

• Saúde e Qualidade de vida no Meio Rural - 60 horas - 04 créditos 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA 

PROCESSO SELETIVO DOCENTE PPGExR  
Inscrição Nº: ___________ 

1. Nome completo:  

2. (   )  Docente 

     (   )  Pesquisador 

3. CPF:                                                       RG: 

4. Matrícula SIAPE: 

5: Cargo:  

6. Função:  

7. Instituição a que pertence: 
(    ) UNIVASF   
(    ) OUTRA, especificar: _____________________   
_________________________________________ 

8. Titulação: 
(   ) Livre Docente 
(   ) Pós-doutoramento 
(   ) Doutorado 

9. Área de Atuação: 

10. Campus/Órgão de Lotação: 11. Setor/Departamento em que trabalha: 

12. Contatos - Fone trabalho:             Celular:   

13. E-mail: E-mail alternativo:  

14. Assinale as Linha(s) de Pesquisa que deseja atuar: (   ) I,   (   ) II  e (   ) III 

I - Identidade, Cultura e Processos Sociais,  
II – Processos de Inovação Sócio Tecnológicas e Ação Extensionista e,  
III - Instituições Sociais e Desenvolvimento Territorial 
 

15. Assinale a(s) disciplina(s) que pretende ministrar: 

ELENCO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  
(   ) Sociologia Rural 
(   ) Comunicação e Extensão Rural  
(   ) Metodologia de Pesquisa Aplicada em Extensão Rural 
(   ) História da Agricultura  no Brasil 
 
ELENCO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS:  
(   ) Estatística Aplicada  
(   ) Educação, Arte e Cultura Campesina  
(   ) Cultivos adequados ao Semiárido  
(   ) Biodiversidade e Recursos Naturais do Bioma Caatinga 
(   ) Metodologias Participativas de Comunicação  
(   ) Planejamento e Gestão de Projetos de Desenvolvimento Territorial Sustentáveis  
(   ) Sociologia do Desenvolvimento  
(   ) Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido 
(   ) Agroindústria no Vale do São Francisco 
(   ) Saúde e Qualidade de Vida no Meio Rural 
(   ) Antropologia Social 
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16. Pertence a Grupo(s) de Pesquisa?  
(   ) Não 
(   ) Sim - Relacione abaixo o(s) grupo(s) ao(s) qual(ais) participa:  

 

 

   

______________________________ 

Assinatura do candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARECER COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

(   ) Inscrição Deferida (   ) Inscrição Indeferida.           - Indicar o motivo: 
 

Responsável: 

Assinatura: 
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ANEXO III 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

Item Pontuação Quantidade Total 

Formação Acadêmica (não cumulativa) 
Pós Doutoramento em área afim 20,0   
Pós Doutoramento em outra área do 
conhecimento 

10,0   
Curso de doutorado em área afim 20,0   
Curso de doutorado em outra
 área do conhecimento 

10,0   
Curso de mestrado em área afim 10,0   
Curso de mestrado em outra área do 
conhecimento 

5,0   

Curso de especialização em área afim 5,0   

Participação em Programas Institucionais 
Participação em Programa de Iniciação Científica 
com declaração assinada pelo órgão competente 
(máximo de 6 semestres) 

1,5 por semestre   

Participação em Programa de Extensão com 
declaração assinada pelo órgão competente 
(máximo de 6 semestres) 

1,5 por semestre   

Participação em Programa de Monitoria com 
declaração assinada pelo órgão competente 
(máximo de 6 semestres) 

1,0 por semestre   

Participação em Programa PET com declaração 
assinada pelo órgão competente (máximo de 6 
semestres) 

1,0 por semestre   

Participação em outros Programas Institucionais 
(máximo de 6 semestres) 

0,5 por semestre   

Atividade Docente 
Magistério em curso de nível superior 1,0 por semestre   
Magistério em curso de nível técnico ou médio 0,5 por semestre   

Produção Científica: artigos publicados 
Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis A1 CAPES 

9,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis A2 CAPES 

8,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis B1 CAPES 

6,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis B2 CAPES 

5,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis B3 CAPES 

4,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis B4 CAPES 

3,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis B5 CAPES 

2,0 por artigo   

Artigos publicados em periódicos científicos 
Qualis C CAPES 

1,5 por artigo   
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Artigos publicados em periódicos científicos sem 
Qualis CAPES, com ISSN 

0,2 por artigo   

Produção Científica: comunicações em congressos 
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Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos internacionais (limite de 10 trabalhos) 

 
1,0 por trabalho 

  

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos nacionais (limite de 10 trabalhos) 

 

0,5 por trabalho 
  

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos regionais e locais (limite de10 trabalhos) 

 
0,2 por trabalho 

  

Resumos expandidos publicados em anais de 
eventos internacionais (limite de 10 trabalhos) 

 

0,4 por trabalho 
  

Resumos expandidos publicados em anais de 
eventos nacionais (limite de 10 trabalhos) 

 

0,3 por trabalho 
  

Resumos expandidos publicados em anais de 
eventos regionais e locais (limite de10 trabalhos) 

 

0,2 por trabalho 
  

Resumos simples publicados em anais de 
eventos internacionais (limite de 10trabalhos) 

 

0,3 por trabalho 
  

Resumos simples publicados em anais de 
eventos nacionais (limite de 10 trabalhos) 

 
0,2 por trabalho 

  

Resumos simples publicados em anais de eventos 
regionais e locais (limite de  10 trabalhos) 

 

0,1 por trabalho 
  

Prêmios e títulos 
Trabalhos premiados em eventos internacionais 3,0 por trabalho   

Trabalhos premiados em eventos nacionais 2,0 por trabalho   

Livros 
Livro ou capítulo de livro publicado em área afim 5,0 por trabalho   

Captação de Redurso 
Coordenação de projeto financiado 5,0 por projeto   

Outras atividades 
Organização de eventos em área afim 2,0 por evento   
Participação em eventos (máximo de 20eventos) 0,2 por evento   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
http://www.univasf.edu.br/~cpgexr
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

ETAPA Período 

INSCRIÇÃO 
Realização  14 até as 23h59 do dia 22/04/2014 

Divulgação Resultado Após as 22h do dia 23/04/2018 

PROCESSO 
SELETIVO 

Realização  24 a 26/04/2018 

Divulgação Resultado 
Será divulgado apenas como 

resultado final 

RESULTADO 

FINAL 
DIVULGAÇÃO Até as 23h59 do dia 27/08/2018 

 

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
http://www.univasf.edu.br/~cpgexr

