
 

 

 

EDITAL 02/2018 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA ORIENTAÇÃO DE MESTRANDOS NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ 

 
O Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará 

(PPGBioquímica/UFC) torna público o presente Edital e convida os interessados a se 

inscreverem nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o Regimento Interno 

do referido Programa de Pós-Graduação.  

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. O presente Edital tem como objetivo o credenciamento de até 02 (dois) novos 

docentes (Categoria de Docente Colaborador), com a finalidade de ministrar 

disciplinas e orientar mestrandos, a partir de 2019.1, no PPGBioquímica/UFC. 

 

1.2. O credenciamento será concedido prioritariamente aos docentes lotados no 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC. Não havendo 

preenchimento das duas vagas, uma dessas vagas poderá ser preenchida por docentes 

lotados em outras unidades acadêmicas dessa ou de outra Instituição. Em qualquer 

um dos casos, é obrigatório o atendimento dos Critérios de Elegibilidade indicados 

adiante no presente Edital.  

 

2. INSCRIÇÃO 

  

1. A inscrição dar-se-á no período de 02 de setembro a 30 de setembro de 2018, de 

segunda a sexta-feira das 9:00 - 12:00 h e de 14:00-17:00 h, na Secretaria do 

PPGBioquímica/UFC, situada na Universidade Federal do Ceará, Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular, Bloco 907, Campus do Pici, Fortaleza-CE, 60455-

760. 

 

2. No ato da inscrição será necessária a entrega, na forma impressa, dos seguintes 

documentos: 
 

2.2.1. Ofício do docente dirigido ao Coordenador do PPGBioquímica/UFC, solicitando 

formalmente o seu credenciamento, expressando, inclusive, a concordância com 

os termos do presente Edital; 

2.2.2. Cópias comprobatórias dos itens dispostos no tópico “Critérios de Elegibilidade” 

do presente Edital. A comprovação de alguns desses itens, tais como 3.2.2, 3.2.3., 

3.2.4. e 3.2.5, poderá ser feita mediante apresentação de uma declaração redigida 

e assinada pelo interessado.    
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3.  CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

1.  Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. 

  

2. Poderá ser credenciado, o docente que atenda a todos os seguintes pré-requisitos: 

  

1. Possuir o título de Doutor ou equivalente; 

 

2. Apresentar linha(s) de pesquisa definida(s) de interesse do PPGBioquímica/UFC, 

área de concentração Bioquímica Vegetal. 

  

3. Ter disponibilidade de ministrar disciplinas no PPGBioquímica/UFC; 

 

4. Ter disponibilidade para orientar dissertação; 
 

5. Dispor de laboratório adequado sob sua responsabilidade ou cedido por outro 

docente e/ou pesquisador com condições adequadas para o desenvolvimento da(s) 

linha(s) de pesquisa de sua atuação; 
 

6. Ter participação em, pelo menos, um projeto de pesquisa aprovado por agência 

idônea de fomento à pesquisa; 
 

7. Apresentar produção científica nos últimos quatro anos consistindo de, pelo 

menos, quatro artigos científicos publicados em periódicos classificados como, no 

mínimo, Qualis B1 na Área de Ciências Biológicas II (CB-II). É necessário que, 

pelo menos, em um desses artigos o docente e/ou pesquisador esteja como 

primeiro autor ou autor para correspondência. Artigos classificados como Qualis 

A na Área CB-II serão contabilizados como dois artigos Qualis B1, se o docente 

e/ou pesquisador estiver como primeiro autor ou autor para correspondência. 

Havendo coautoria nos artigos de docentes e/ou pesquisadores pleiteando o 

credenciamento no PPGBioquímica/UFC através do mesmo edital, este fato será 

considerado para fins de classificação, tendo prioridade aquele que estiver como 

autor principal ou autor para correspondência. 

 

 

4. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 

1. O atendimento dos critérios citados no Item 3 é considerado imprescindível para o 

enquadramento, análise e julgamento da solicitação. 
 

2. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá resultar na 

desclassificação da solicitação. 
 

3. No caso do número de solicitantes ao credenciamento no PPGBioquímica/UFC ser 

maior do que o número de vagas ofertadas no presente Edital, para fins de 

classificação será priorizado o candidato que apresentar maior número de artigos 

participando como autor principal ou autor para correspondência. Em seguida, será 

considerado o número total de artigos do solicitante publicados nos últimos quatro 

anos.   

 

 



 

 

5. APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. As solicitações encaminhadas serão analisadas pela Coordenação do 

PPGBioquímica/UFC, cujo parecer será submetido à apreciação e votação pelo 

Colegiado do PPGBioquímica/UFC.  

 

6. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO 

CONTEÚDO DO PRESENTE EDITAL 

 

6.1. O parecer final da solicitação de credenciamento, após aprovação em reunião do 

Colegiado do PPGBioquímica/UFC, será encaminhado ao interessado por meio de 

Carta do Coordenador do PPGBioquímica/UFC. 

 

6.2. O credenciamento aprovado terá vigência por quatro anos e contará a partir da data 

de aprovação pelo Colegiado do PPGBioquímica/UFC. O docente credenciado 

poderá orientar, no máximo, dois alunos do Curso de Mestrado do 

PPGBioquímica/UFC. Nesse período, cada mestrando vinculado ao docente 

credenciado deverá defender sua dissertação, no máximo, em 24 meses, com 

submissão de artigo classificado em estratos igual ou superior a B1 (CAPES – 

Ciências Biológicas II). O artigo submetido obrigatoriamente deverá estar vinculado 

ao trabalho de dissertação do estudante orientado. 
 

6.3. O ingresso ao PPGBioquímica/UFC dar-se-á, primeiramente, na categoria de 

Docente Colaborador. Após defesa e aprovação de seu primeiro aluno nesse 

Programa, o docente poderá solicitar o seu credenciamento na categoria de Docente 

Permanente.  

  

Fortaleza, 31 de agosto de 2018 

 

 
 

              _____________________________________________ 

         Prof. Bruno Anderson Matias da Rocha 

           Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 

 


