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EDITAL Nº02/PPGEAN/2021, DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PPGEAN

A  Comissão  designada  pelo  colegiado  delegado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Ecossistemas Agrícolas e Naturais (PPGEAN), instituída pela portaria da Direção do Centro 
de Curitibanos nº 27/2021/CCR/CBS, seguindo os procedimentos e critérios estabelecidos na 
Resolução Normativa Nº 95/CUn/2017, Resolução Normativa Nº 2/2021/CPG, no Regimento 
do PPGEAN e na Resolução N.° 01/2021/PPGEAN, torna público o edital de Credenciamento 
de docentes no PPGEAN.

Art. 1º O PPGEAN disponibiliza neste edital vagas para o credenciamento de Docentes junto 
ao Programa. Os perfis,  assim como o número de vagas,  foram definidos pelas linhas de 
pesquisa  do  PPGEAN,  homologados  pelo  colegiado  Pleno  em  reunião  realizada  no  dia 
06/08/2021, e estão dispostas no Anexo II.

Art. 2º Para fins de credenciamento junto ao PPGEAN, os docentes poderão ser classificados 
como:
 
I – docentes permanentes; 
II – docentes colaboradores; 

Parágrafo único: Neste edital, o período de credenciamento no PPGEAN será realizado para o 
biênio 2021 a 2023, coincidindo com o período de recredenciamento dos demais docentes do 
Programa.

Art.  3º  O candidato  deverá encaminhar  ao PPGEAN o Requerimento de Credenciamento 
(Anexo III) em formato eletrônico (digital),  acompanhado do Curriculum Vitae no modelo 
Lattes, por e-mail (ppgean@contato.ufsc.br) até a data limite prevista no cronograma deste 
edital (Anexo I). Não é necessário que o Curriculum Vitae seja autenticado ou comprovado. 
Por sua vez, a coordenação encaminhará os requerimentos para a comissão, a qual realizará a 
análise.

Parágrafo único: Este Edital irá considerar as atividades realizadas pelos candidatos nos anos 
de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Art. 4º Poderão ser credenciados como docentes do Programa os candidatos que atendam aos 
seguintes requisitos: 

I – integrar o quadro de pessoal docente efetivo da Universidade; ou
II – excepcionalmente, docentes e pesquisadores não integrantes do quadro de pessoal docente 
efetivo da UFSC, bem como de servidores técnico-administrativos, poderão ser credenciados 
nas  situações  previstas  em  normativas  da  instituição  para  atuar  nos  programas  de  pós-
graduação stricto sensu, em especial a Resolução Normativa Nº 2/2021/CPG;
III – desenvolver, após credenciado, atividades de ensino no PPGEAN;
IV – participar, de preferência como coordenador, de projetos de pesquisa;



V – apresentar regularidade e qualidade na produção intelectual compatível com os critérios 
estabelecidos  pela  CAPES,  considerando o conceito  do  curso  e  as  exigências  da  área  de 
avaliação em que o programa se encontra vinculado;
VI – desenvolver atividades de orientação;
VII - ser portador do título de Doutor, Livre Docente ou de Notório Saber na área de Ciências 
Agrárias ou áreas afins;
VIII - desenvolver atividade de pesquisa aderente a área de concentração e pelo menos a uma 
das linhas de pesquisa do programa

Art. 5º Os critérios para o credenciamento como o professor Permanente, serão: 

§ 1° Apresentar perfil compatível com o quadro de vagas presentes no Anexo II, comprovado 
através das informações apresentadas no Requerimento de Credenciamento (Anexo III) e no 
Currículo Lattes.

§  2°  Deve  obter  no  período  definido  pelo  artigo  3º,  de  acordo  com  a  classificação  de 
periódicos  quadriênio  2013-2016 Qualis  CAPES para a área de Ciências  Agrárias  I,  uma 
produção bibliográfica equivalente:

a)  1,0 Artigos em periódicos Qualis A1, A2 e B1/ano; e
b)  1,2 Artigo equivalente A1 em periódicos Qualis/ano.

§ 3° Deve obter pontuação superior a 7,0 na avaliação do Requerimento de Credenciamento 
(Anexo III), considerando:

I - Manifestação de interesse do proponente em credenciar-se no PPGEAN compatível 
com os objetivos do Programa;

II - Produção científica no período avaliado;
III  -  Regularidade  da  orientação  de  estudantes,  de  preferência  na  orientação  ou 

coorientação de estudantes de pós-graduação;
IV - Aderência do candidato à(s) linha(s) de pesquisa do PPGEAN e perfil solicitado;
V  -  Potencial  de  credenciamento  como  docente  permanente  exclusivo  junto  ao 

PPGEAN;
VI - Aderência do candidato à estrutura curricular do Programa;
VII - Projetos de pesquisa e extensão, de preferência em colaboração com Docentes do 

PPGEAN;
VIII - Atuação em atividades de Inserção Social.

§ 4° Havendo mais de um candidato inscrito em cada perfil de vaga, o ranqueamento será 
realizado  com  base  na  pontuação  obtida  pelo  candidato,  considerando  os  critérios  de 
desempate: 

I - Ser bolsista produtividade do CNPq; 
II - Maior pontuação da produção científica;
III - Maior número de orientações de mestrado finalizadas;
IV - Maior idade.

§ 5° Excepcionalmente, através da análise dos critérios de credenciamento previstos no Art 5º, 
a Comissão de Credenciamento poderá sugerir o credenciamento do candidato como Docente 
Colaborador, submetendo à aprovação do Colegiado.



Art. 6º A comissão realizará a conferência da pontuação docente e encaminhará o resultado 
ao colegiado delegado do programa para apreciação, e posterior homologação do resultado 
pela Câmara de Pós-graduação.

Parágrafo único: Está previsto neste edital período de recurso ao resultado preliminar. Para 
tal, deverá ser seguido o prazo de acordo com Anexo I e utilizado o formulário do Anexo IV. 

Art. 7º  Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo colegiado delegado do programa.

Art.  8º  O conteúdo deste Edital foi apresentado pela Comissão designada e aprovado pelo 
colegiado Pleno do PPGEAN reunido em 06 de 08 de 2021. 

Curitibanos, 10 de agosto de 2021.



ANEXO I– Cronograma do Edital 

Data/período Atividade

06 de agosto de 2021
Homologação do Edital pelo colegiado 
pleno do PPGEAN, com publicação na 

página do curso.

23 de agosto a 07 de setembro de 2021
Entrega pelos candidatos dos requerimentos 

e documentação por e-mail 
(ppgean@contato.ufsc.br)

08 a 17 de setembro de 2021 Avaliação pela comissão 

20 de setembro de 2021
Divulgação dos resultados preliminares na 

página do curso.

21 e 22 de setembro de 2021 Reservado para apresentação de recurso

23 de setembro de 2021
Resultado final após prazo de recurso,  na 

página do curso.

24 de setembro de 2021
Homologação do resultado pelo colegiado 

Delegado

27 de setembro de 2021
Submissão para apreciação da Câmara de 

Pós-graduação



ANEXO II

Perfil Vagas

1 - Solos em ecossistemas naturais e agrícolas

Apresentar  trajetória  acadêmica  e  perfil  de  pesquisa  aderentes  com  as 
atividades de pesquisa sobre dinâmicas do solo (aspectos físicos, químicos e 
biológicos) em ecossistemas naturais e agrícolas. A produção do docente deve 
apresentar  adesão aos temas de manejo e conservação de solos,  tais  como 
restauração  de  paisagens  agrícolas  e  naturais,  mudanças  climáticas, 
disponibilidade hídrica, e afins.

1

2 - Recursos Florestais

Apresentar trajetória acadêmica e perfil aderente com pesquisas em manejo e 
restauração de ecossistemas, populações e recursos florestais; conservação e 
uso  de  recursos  madeireiros  e  não  madeireiros,  especialmente  de 
remanescentes florestais em propriedades agrícolas; espécies de interesse para 
a silvicultura e manejo florestal, com ênfase nas espécies nativas. 

1

3 - Química de Produtos Naturais

Apresentar  trajetória  acadêmica  e  perfil  de  pesquisa  aderentes  com  as 
atividades  de  pesquisa  envolvendo  extração,  identificação,  isolamento  e 
quantificação  de  compostos  bioativos  em  produtos  naturais  e/ou 
agroindustriais  derivados  da  biodiversidade  vegetal.  Desenvolvimento  de 
pesquisas  sobre  o  potencial  biológico  de  extratos  e  óleos  vegetais,  e  de 
valorização de resíduos agroindustriais, incluindo estudos sobre o uso desses 
produtos como estratégias sustentáveis na produção agropecuária e florestal. 
Desenvolvimento de métodos cromatográficos aplicados em produtos naturais, 
caracterização  físico-química  de  produtos  naturais  ou  processados  da 
(agro)biodiversidade  vegetal  por  meio  de  técnicas  espectrofotométricas  e 
cromatográficas. 

1

4 - Recursos Genéticos Vegetais e Melhoramento de Plantas

Apresentar  trajetória  acadêmica  e  perfil  de  pesquisa  aderentes  com  as 
atividades  de  pesquisa  relacionados  à  genética  aplicada  à  conservação, 
caracterização  e  manejo  de  recursos  genéticos  vegetais,  e  ao  seu  uso  no 
melhoramento genético de plantas visando a promoção de sistemas agrícolas e 
florestais sustentáveis. É desejável que o perfil contemple domínio nas áreas de 
biometria  e  estatística multivariada aplicada na  caracterização  e  manejo  de 
recursos genéticos vegetais.

1



ANEXO III

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

Este formulário será utilizado para pautar a análise pela comissão sobre o processo de 

credenciamento e Docentes no PPGEAN/UFSC. 

● O requerente deve preencher os campos abaixo, manter seu CV Lattes atualizado e 

anexar comprovantes, quando solicitado.

● Os espaços disponíveis nos quadros abaixo são ampliáveis.

1) Dados pessoais:

Nome do requerente:

Titulação / Ano / Instituição / Local:

Instituição, Departamento e/ou Centro a que pertence:

Link do CV Lattes:

ORCID:

Bolsista Produtividade CNPq: 

Grupo(s) de pesquisa(s) listado(s) no DGP/CNPq em que participa (Nome do grupo, função):

2) Credenciamento solicitado:

Perfil da vaga (Anexo II):   

3) Descrição de seu interesse pelo credenciamento e qual seria sua contribuição para o 

PPGEAN (Máximo de 500 palavras):



4) Produção Científica:

Declaro abaixo na Tabela 1 minha pontuação, de acordo com os parâmetros de classificação 
de periódicos no quadriênio 2013-2016 Qualis CAPES para a área de Ciências Agrárias I, 
para os anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021:

QUALIS

Equivalent
e A1/ano 

(Somatório/ 
4,5)

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 Outros

a) Número de 
artigos

b) Valoração 
(equivalente A1)

1,00 0,85 0,70 0,55 0,40 0,25 0,10 0,10

Total (a*b)

5) Orientações e supervisões em andamento e concluídas:

- Especificar o nome da instituição, do programa (com nota da CAPES) ou do curso, o nome 
do aluno, o nível de formação (graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado), a data de 
término ou a data prevista de defesa.

6)  Linha(s)  de  pesquisa  do  Programa  na  qual  você  se  enquadra  (Máximo  de  200 

palavras):

- Descreva o porquê você se enquadra na(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s).

7)  Projetos,  Convênios  e  Condições  de infra-estrutura existentes  ou requeridas  para 

desenvolvimento das atividades e orientações:

-Listar os Projetos/Convênios dentro do período do edital, o título, o período e as principais 

repercussões;

- Especificar os auxílios financeiros recebidos, os órgãos de fomento, o valor recebido e se o 

requerente é o coordenador (Anexar comprovação);

- Listar os principais equipamentos necessários e sua disponibilidade.

8) Aderência à Estrutura Curricular do Programa.

-  Em caso de disciplina(s)  já  existente,  informar o código da(s) disciplina(s),  e  forma de 

atuação;



- Em caso de proposta de disciplina nova, informar a linha de pesquisa que se enquadra,  

nome, ementa e créditos.

9) Credenciamento atual em outros Programas de Pós-Graduação (dentro ou fora da 

UFSC), especificar: 

- Nome do programa, conceito CAPES, forma de credenciamento (Permanente, Colaborador, 

Visitante), disciplinas ministradas, orientandos e período do credenciamento.

10) Colaboração com Docentes do PPGEAN, especificar.

- Descreva a existência ou a possibilidade de colaboração com outros docentes do Programa. 

Indicar o(s) Docente(s), a(s) área(s) de concentração e a(s) linha(s) de pesquisa.

11) Ações de Inserção Social.

Atividades de Inserção (local, regional e nacional), conforme previsto na Ficha de Avaliação 

das Ciências Agrárias I:

1) Projetos de extensão creditados pela IES ou aprovados por órgãos de fomento público ou 

privado: 

2) Iniciativas de popularização do conhecimento científico financiado por órgãos públicos ou 

privados: 

3) Participação em Comissão Municipal, Estadual e Nacional de caráter não acadêmico: 

4) Participação em Comitê de Agência de Fomento ou Sociedades Científicas: 

5) Prêmios, reconhecimentos e distinções por sua atuação em pesquisa, ensino, extensão: 

6) Editor e/ou corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais: 

7) Organizador de evento científico regional, nacional ou internacional: 

8) Bolsa de produtividade: 

9) Palestrante em eventos nacionais e internacionais: 

Declaro para os devidos fins que estou ciente das informações e critérios dispostos neste 

Edital, no Regimento do PPGEAN e na Resolução N.° 01/2021/PPGEAN.

Data:

Assinatura:



ANEXO IV – Formulário de Recurso

Eu, NOME, CPF, SIAPE, venho por meio deste documento apresentar recurso ao resultado 
da  avaliação  para  o  processo  de  Credenciamento  no  Programa  de  Pós-graduação  em 
Ecossistemas Agrícolas e Naturais.

Apresento o(s) seguinte(s) argumentos para este pedido de reavaliação:

Local, data:

Nome:

Assinatura:
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