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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO – PPGPSI/UFAM 

1) Identificação  

Nome:____________________________________________________________________ 

CPF: _______________________________RG: __________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________  

 

Vinculado à UFAM: 

SIAPE:________________  

Regime de Trabalho na UFAM: D.E. (   )  40h (   )  20h (   ) Aposentado (    ). 

Faculdade/Departamento:____________________________________________________ 

Titulação: _________________________________________________________________ 

Ano de doutoramento: ______________________________________________________ 

Instituição de doutoramento:_________________________________________________ 

 

Instituição Conveniada  

Nome da Instituição*: _______________________________________________________  

Regime de Trabalho na Instituição: D.E. (   ), 40h (   ), 20h (   ), Aposentado (    ) 

Outros (  ): ____________. 

Faculdade/Departamento:____________________________________________________ 

Titulação: _________________________________________________________________ 

Ano de doutoramento: ______________________________________________________ 

Instituição de doutoramento:_________________________________________________ 

* Apresentar cópia do termo de convênio com a UFAM 

 

2) Outros Programas em que é credenciado  

Programa:_________________________________________________________________ 

Instituição: ________________________________________________________________ 

Carga horária dedicada ao Programa: ___________________________________________ 

 

3) Credenciamento pretendido no PPGPSI 

(    ) Permanente 

(    ) Colaborador 

 

 

Data: _____________________________________________ 

 

 

Assinatura: ________________________________________ 
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ANEXO II 

 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 

 

 

1 – Descrevera trajetória acadêmica e a motivação para credenciamento no PPGPSI. 

2 – Síntese dos projetos de pesquisas já desenvolvidos e do atual, relacionando-os com as 

linhas de pesquisa do PPGPSI. 

3 – Descrever como sua proposta de pesquisa se articula com a inserção social, conforme 

novas diretrizes da CAPES (http://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav) 

4 – Quais as atividades de ensino (disciplinas, cursos) pretende ministrar no PPGPSI, de 

acordo com o currículo vigente? E qual sugestão de disciplina incluiria, em função das 

linhas de pesquisa? 

5 – Listar as produções (artigo científico, livro autoral, capítulo de livro ou produção 

técnico) na tabela 1. Anexar comprovantes da primeira e última página de artigo, livros e 

capítulos, estes últimos também com a ficha catalográfica. No caso de produção técnica, a 

comprovação dependerá do tipo de produto, discriminado em documento da CAPES 

disponível no site supracitado. 

Tabela 1. Produção científica no quadriênio (2017-2020). 

Nº no 

CV 

Lattes 

Ano de 

publicação 

Título Item Qualis na área 

da Psicologia 

(2013-2016). 
Nome da Revista 

(com ISSN) ou 

Livro (com ISBN) 

     

     

     

     

     

     

     

Obs.: Indicar quando capítulo ou produto técnico em “item” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM O PPGPSI 

 

 

 

 

Eu _______________________________________________________________________, 

comprometo-me ao ser credenciado no PPGPSI a orientar, no mínimo um aluno por semestre e 

a 

oferecer/ministrar regularmente disciplina(s) do Programa de Pós-graduação e a exercer as 

funções administrativas do respectivo PPG, quando deliberado pelo Colegiado e/ou 

Coordenação. 

Declaro estar ciente das condições do edital 01/2020 para seleção públicapara docente 

permanente e colaborador, comprometendo-me com carga horária mínima de 8h/12h (conforme 

categoria) e máxima de 20h, e aceito todas as disposiçõescontidas no Regimento Interno e 

resoluções complementares do PPGPSI e demais normativas da UFAM e das agências de 

fomento e regulamentadoras de pós-graduação. 

Sem mais. 

 

Data: _____________________________________________ 

 

 

Assinatura: ________________________________________ 

 


