UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO (PPGSND)

Para a Comunidade do PPGSND
Assunto: Resultado final do processo de credenciamento para o período 2018 / 2019.
A comissão de recredenciamento do programa termina esta fase do processo de credenciamento e, a
partir dos pedidos homologados, publica o resultado final neste documento.
Foram dois os candidatos inscritos: Thiago Almeida Vieira e Paulo Sérgio Taube Júnior.
Segundo o edital que rege este processo, artigo 5, A documentação exigida no ato da inscrição do candidato
é a seguinte: currículo Lattes, cópias de documentos que comprovem o atendimento aos parâmetros de
avaliação (comprovações de projetos de pesquisa cadastrados na PROPPIT e comprovação de docência e
orientações concluídas em programas de pós-graduação) e o projeto de credenciamento como especificado
no Anexo 3 (do edital).
Na análise dos requisitos mínimos para validar a participação no processo de credenciamento
supracitados, observa-se que o candidato Paulo Taube Júnior não apresentou o último item, “projeto de
credenciamento como especificado no Anexo 3”, sendo assim excluído do processo.
Invocando o edital, Artigo 6: Serão credenciados como docentes permanentes o máximo de 8 candidatos que
atingirem o mínimo de 20 pontos no IC.
§ 1o – As 8 vagas referidas neste artigo serão distribuídas por Linha de pesquisa do Programa, da seguinte
maneira: 3 vagas para a Linha 2, 3 vagas para a Linha 3 e 2 vagas para a Linha 4.
O índice de credenciamento do candidato Thiago Vieira foi 35 pontos, sendo assim superior aos 20
pontos exigidos, estando assim credenciado como membro permanente do colegiado do PPGSND, no
biênio 2018/2019. Seu recredenciamento se dará juntamente com todo o corpo docente em Abril
de 2020.

Professor Celson Pantoja Lima (Presidente)

Professora Luciana Carvalho (Membro)

Professor Antonio Humberto Minervino (Membro)
Santarém, 29 de Outubro de 2018.
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