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Chamada Interna para credenciamento de docentes 

CURSO DE DOUTORADO 

  

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA), Universidade 
Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, está oportunizando a docentes permanentes 
do PPGCA o credenciamento junto ao curso de doutorado, de acordo com as 
especificações abaixo: 

1. Poderão solicitar credenciamento ao curso de doutorado docentes permanentes 
do PPGCA que preencham os requisitos desta chamada interna. 

2. As inscrições deverão ser feitas por e-mail para 
ppgca@uruguaiana.unipampa.edu.br, até o dia 07 de outubro de 2020, até às 
12:00 (meio-dia). 

3. Os candidatos inscritos receberão mensagem eletrônica confirmando o 
recebimento da documentação. 

4. A avaliação dos candidatos será realizada por Comissão de Seleção, composta 
pelo coordenador e coordenador substituto e mais um docente de cada área de 
concentração do curso de doutorado, a ser designada pelo Colegiado do PPGCA. 

5. Requisitos para credenciamento no curso de doutorado: 
a. Possuir média igual ou superior a 75% das dissertações defendidas com 

geração de produto (artigo científico ou produto técnico/tecnológico 
segundo ficha de avaliação da área de Medicina Veterinária - CAPES), 
considerando apenas dissertações defendidas entre agosto de 2014 e 
agosto de 2019; 

b. Não estar impedido de ofertar vagas de mestrado, segundo normas do 
PPGCA; 

c. Ter finalizado ao menos 2 orientações de mestrado; 
d. Ofertar ao menos 1 disciplina a cada 12 meses, conforme normas do PPG 

(desde 2017; Planilha de inscrição); 
e. Respeitar prazos para envio de dados à coleta CAPES nos últimos 3 anos; 
f. O candidato deverá possuir produção de artigos científicos mínima de A1 

Equivalente (A1Eq) ≥ 1,0 (média anual desde 2017 até os dias atuais). As 
solicitações de docentes com produção inferior a 1,0 A1Eq não serão 
avaliadas. A produção A1Eq média anual será obtida pelo somatório da 
produção anual dividido por 3,5, considerando os seguintes valores: A1 = 
1,0; A2 = 0,85; B1 = 0,7; B2 = 0,55; B3 = 0,4; (Planilha de inscrição); A 
produção bibliográfica (artigos científicos) será avaliada considerando-se o 
Qualis 2013-2016, Medicina Veterinária, disponível no site da CAPES 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/#). Para os artigos aceitos, a 
comprovação do aceite deverá ser enviada por e-mail; 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/


g. Registro de no mínimo um projeto de pesquisa na plataforma do SIPPEE; 
Indicar número de registro no SIPPEE; 

6. A seleção dos candidatos será realizada com base na análise documental. 
Seguem os documentos que devem ser enviados para credenciamento: 

a. Planilha de pontuação contendo: 1) link para o Currículo Lattes 
atualizado (artigos publicados a partir de 2017, que tenham sido inseridos 
na plataforma Lattes até o momento do envio da documentação. Não 
serão considerados artigos incluídos após a data de entrega da 
documentação); 2) Indicação do Qualis de cada artigo e do cálculo A1Eq; 
3) Indicação dos artigos (indicar DOI ou outro indicador) derivados de 
dissertação (somente serão aceitos artigos derivados da dissertação de 
mestrado; projetos paralelos não serão considerados); 

b. Proposta de atuação científica no PPGCA adequada a ao menos uma 
linha de pesquisa do Doutorado, descrevendo projetos futuros a serem 
desenvolvidos na linha (máximo uma página; anexo a parte da planilha de 
pontuação);  

7. O resultado parcial da avaliação será divulgado no website do programa e por 
e-mail para os candidatos até o dia 08/10/2020; 

8. Após a divulgação dos resultados, os candidatos terão 24 horas para 
apresentar recurso enviado por email ao endereço eletrônico 
ppgca@uruguaiana.unipampa.edu.br. Os recursos serão julgados pela 
Comissão de Seleção; 

9. Os candidatos selecionados poderão solicitar vagas de doutorado já no 
próximo processo seletivo, com ingresso discente previsto para 2021/1, 
resguardando-se os critérios vigentes no Programa; 

10. As atividades a serem desenvolvidas junto ao PPGCA terão início imediato, 
independente do ingresso de pós-graduandos sob sua orientação; Docentes 
credenciados no curso de doutorado por esta chamada poderão ofertar vagas 
no processo seletivo de 2021; 

11.  Os resultados finais deverão ser homologados na reunião ordinária do 
Colegiado do PPGCA no mês de outubro de 2020 no site do Programa; 

12. Questões omissas neste edital serão resolvidas pelo Colegiado do Programa 
em reunião ordinária ou extraordinária, caso seja necessário. 

  

Uruguaiana, 04 de outubro de 2020. 
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