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CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

AGRONOMIA PARA ATUAR NO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO 2017-2020.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia (PPGA) da

Universidade Estadual do Centro-Oeste, no uso de suas atribuições, considerando a reunião do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UNICENTRO, realizada em 6 de

outubro  de  2016  (Ata  11/2016),  torna  público  o  período,  critérios  e  procedimentos  para

solicitação de credenciamento de docentes  para atuar  em nível de Mestrado e Doutorado no

quadriênio 2017-2020, conforme segue: 

1. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

O pedido de credenciamento deverá ser efetivado pelos professores interessados junto ao

Colegiado do Programa, com a indicação de uma das Linhas de Pesquisa e a manifestação  de

interesse em ministar disciplinas já existentes ou proposta de implantação de novas disciplinas na

grade do curso. 

a)  Manejo de Grandes Culturas:  Tem como objetivo desenvolver conhecimento científico e

tecnológico na área de cultivo das principais espécies anuais de importância econômica, com

principal  ênfase  na  produção  de  grãos,  como  milho,  soja,  aveia  e  cevada,  que  apresentam

destaque  na  região  centro-sul  do  estado  do  Paraná.  Os  principais  tópicos  de  interesse  que

contemplam esta  linha  de  pesquisa  são:  irrigação,  adubação  e  nutrição  mineral,  controle  de

pragas  e  doenças,  manejo  e  conservação  do  solo,  melhoramento  genético,  biotecnologia,

sistemas de produção, armazenamento, reguladores vegetais e ecofisiologia, sistemas de plantio.

b)  Horticultura:  Objetiva  ampliar  o  conhecimento  científico  e  tecnológico  na  área  de

Horticultura  compreendendo  as  sub-áreas  de  olericultura,  fruticultura,  plantas  aromáticas  e
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medicinais e floricultura. Os principais temas a serem estudados nesta linha são: adubação e

nutrição  de  plantas,  manejo  de  pragas  e  doenças,  manejo  da  cobertura  vegetal,  sistemas  de

produção  orgânica  e  integrada,  pós-colheita  e  processamento,  fisiologia  vegetal  de  plantas

hortícolas, ecofisiologia, melhoramento genético, biotecnologia, cultivo protegido, irrigação.

 

2.  DA INSCRIÇÃO:

De 10 a 14/10/2016. A solicitação de credenciamento (Anexo I) deve ser entregue na

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia.

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão considerados pelos membros do colegiado do PPGA para avaliação, os critérios

estabelecidos  pela  coordenação  de  área  de  Ciências  Agrárias  I,  da  CAPES,  disponível  em

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/paginas-das-areas 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados do Processo de Credenciamento de Docentes serão afixados no mural da

Secretaria  do  Programa  e  divulgados  em  http://www.unicentroagronomia.com,  conforme

cronograma estabelecido neste Edital. 

5. DO CREDENCIAMENTO

Os candidatos aprovados na avaliação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

Agronomia serão credenciados a partir de 02/01/2017.

Ao realizar o credenciamento o docente deverá estar ciente de suas obrigações conforme

constam no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Agronomia,  disponível no site

http://www.unicentroagronomia.com/documentos.php

6. CRONOGRAMA

Período de inscrição 10 a 14 de outubro de 2017

Divulgação do resultado 18 de outubro de 2017

Data de início do credenciamento 2 de janeiro de 2017 

2

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/paginas-das-areas
http://www.unicentroagronomia.com/documentos.php
http://www.unicentroagronomia.com/


7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

As excepcionalidades serão resolvidas pelo Colegiado do Programa.

Guarapuava, 10 de outubro de 2016. 

Profª. Dra. Cacilda Marcia Duarte Rios Faria 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Agronomia
Port. 781/2016/GR-UNICENTRO
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Anexo I

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

Identificação do Candidato
NOME COMPLETO:

CPF: IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR: UF:    DATA DE EMISSÃO:

DATA DE NASCIMENTO:  NACIONALIDADE: VISTO PERMANENTE:

( ) Sim ( ) Não

SEXO:   ( ) Masculino ( ) Feminino

ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av): 

BAIRRO CEP: CIDADE: 

UF: E-MAIL: DDD: TEL.:

Titulação
DOUTORADO EM: ANO DE CONCLUSÃO:

INSTITUÇÃO: CIDADE: UF: 

Linha de pesquisa de interesse: 

           (     )Manejo de Grandes Culturas                                                              (     ) Horticultura
     

Informações 
SIM NÃO

Curriculum Lattes atualizado (30 dias)

Tem disciplina na grade curricular que pode lecionar? 

Quais? 

Pode lecionar disciplina nova com aderência nas linhas de pesquisa do PPGA?

Quais? 

Outras formas de contribuição para com o PPGA:
Quais? _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
 

           DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que conheço o Edital
de Inscrição, aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliá-lo e que, em caso
de ser aceito pelo PPGA comprometo-me a cumprir fielmente seus regulamentos. 

_________________, ___/___/____.
                                                                                                       Local e data

             
 ____________________________  

  ASSINATURA DO CANDIDATO 



 


