
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 

COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA 

RODOVIA BR-482 (CACHOEIRO-ALEGRE), KM 47, DISTRITO DE RIVE - CAIXA POSTAL 47, CEP 29500-000, ALEGRE - ES 

(28) 3564-1800 

 

 1 

EDITAL INTERNO PPGA Nº 01/2020 
 

 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 

MESTRADO PROFISSIONAL EM AGROCOLOGIA 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia (PPGA) do Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes) – Campus de Alegre, torna público o presente Edital, com base nas 

Normas de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes no 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do Ifes – Campus de Alegre, de 15 de abril de 

2016.  

 

1 DO CURSO  

1.1 O curso de Mestrado Profissional em Agroecologia é de natureza multidisciplinar, da 

área de Ciências Agrárias I, e objetiva: 

a) capacitar profissionais para a implementação e manutenção de áreas de cultivo 

agroecológico sustentáveis por meio do aprofundamento de conhecimentos nesta área. 

Aplicar nas unidades rurais métodos alternativos de produção com menor impacto 

ambiental; 

b) identificar possibilidades de aplicação prática da ciência agroecológica na agricultura 

familiar, para otimizar o uso dos recursos naturais por intermédio da integração das 

atividades produtivas econômicas e de consumo; 

c) contribuir para a compreensão das relações entre o meio rural e o meio urbano, como 

resultante do entendimento das relações entre a agricultura familiar e a agroecologia com 

atores urbanos, a partir da perspectiva do consumo de alimentos produzidos de forma 

sustentável; 

d) fortalecer os vínculos com a agricultura familiar, promovendo a socialização do 

conhecimento construído pelos agricultores no processo de produção agroecológica com a 

comunidade escolar; 

e) realizar pesquisas e estudos que contribuam para o resgate das experiências e 

conhecimentos dos agricultores e também para a geração e validação de tecnologias 

adaptadas à realidade da agricultura familiar; 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 

COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA 

RODOVIA BR-482 (CACHOEIRO-ALEGRE), KM 47, DISTRITO DE RIVE - CAIXA POSTAL 47, CEP 29500-000, ALEGRE - ES 

(28) 3564-1800 

 

 2 

f) promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais e comunicar o 

saber por meio do ensino, de publicações, seminários e outras formas de comunicação. 

2 DA VAGA 

2.1 O PPGA estará realizando o credenciamento de 1 (um) docente na categoria colaborador 

para ministrar a disciplina “Empreendedorismo Rural” com carga horaria de 30 horas (2 

créditos). O docente credenciado também deverá atuar na orientação de alunos e outras 

atividades relacionadas aos docentes do programa, conforme a sua categoria, de acordo 

com o regulamento interno do PPGA.   

2 DOS REQUISITOS 

2.1 São requisitos para solicitação de credenciamento de docentes no PPGA: 

I- ser docente efetivo do Ifes com dedicação exclusiva; 

II- termo de anuência da Chefia Imediata e da Direção Geral do campus de origem (Anexo I); 

III – ser portador de título de Doutor, obtido em Programa de Pós-graduação reconhecido 

pela Capes ou, no caso de pesquisador estrangeiro, por instituição equivalente; 

IV- ter experiência comprovada para ministrar a disciplina;  

V – ter orientado pelo menos 3 (três) estudantes de iniciação científica, nos últimos 4 anos; 

VI – apresentar produção científica de, em média, o mínimo de 0,78 artigos/ano, 

considerando a equivalência, segundo Qualis da revista na área de Ciências Agrárias, dos 

respectivos pesos: A1 - 1,0; A2 – 0,85; B1 – 0,70; B2 – 0,55; B3 – 0,40; B4 – 0,25 e B5 – 0,10. 

A média será calculada considerando os trabalhos publicados nos quatro últimos anos, 

anteriores ao ano corrente do credenciamento. 

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições dos candidatos a vaga de docente no PGGA serão realizadas no período de 

11 a 18/05/2020, pelo e-mail: ppga.alegre@ifes.edu.br. 

3.2 O(a) candidato(a) deverá enviar os seguintes documentos:  

I - formulário de solicitação de credenciamento (Formulário C – Credenciamento Docente), 

disponível na página do PPGA em https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/documentos , 

indicando, pelo menos, uma disciplina do Programa, bem como a linha de pesquisa em que 

pretende atuar;  

II – endereço para acesso do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

mailto:ppga.alegre@ifes.edu.br
https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/documentos
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III - apresentação de um Plano de Atividades de Pesquisa (resumo de um projeto de 

pesquisa), a ser desenvolvido em consonância com a linha de pesquisa do PPGA na qual 

pretende atuar. 

IV – apresentação de um Plano de Ensino referente à disciplina “Empreendedorismo Rural” 

modelo disponibilizado no site https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/documentos.  

V - termo de anuência da Chefia Imediata e da Direção Geral do campus de origem (Anexo I). 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

4.1 O credenciamento de docentes como colaborador terá validade de até o próximo 

período de recredenciamento dos docentes do programa, onde poderá ocorrer mudanças de 

categoria ou descredenciamento conforme critérios adotados pelo Colegiado do PPGA.  

4.2 O PPGA não se compromete com os custos de locomoção do docente credenciado que 

necessitar de diárias ou transporte para exercer suas atividades no programa.  

4.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia, observada a legislação em vigor.  

 

Alegre (ES), 08 de maio de 2020. 

 

 
 
 
 
 

Colegiado do PPGA 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agroecologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/documentos
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ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE ANUÊNCIA  
 
 
 
 
 

Eu, xxxxxxxxxxxxxx, Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo - IFES, Campus xxxxxxxx, venho pelo presente, solicitar vossa autorização para 

participar como professor/orientador do Programa de Pós-graduação em Agroecologia do 

Ifes – Campus de Alegre, a partir do início do segundo semestre de 2020.   

 
 
 

xxxxxxxx/ES,  xx  de maio de  2020. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Docente  

 
 
 

 
 
 

_________________________________ 
Nome e assinatura do(a) Diretora de Ensino 

 

 __________________________________ 
Nome e assinatura do(a) Diretora-Geral 

 
 


