EDITAL Nº 04/2018
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL - PPGCA
Abre inscrições e determina procedimentos para
solicitação de credenciamento como docente
colaborador para ministrar a disciplina de
Estatística no PPGCA/UDESC/Lages.
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UDESC/Lages, no uso
de suas atribuições, com base na Resolução nº 013/2014 CONSEPE de 14 de abril de 2014 e na
Resolução nº 01/2018 PPGCA de 09 de fevereiro de 2018, com alterações (Resolução nº
02/2018 PPGCA de 10 de setembro de 2018).
Resolve:
1. Abrir inscrições e determinar procedimentos visando o credenciamento de docente colaborador
para ministrar a disciplina de Estatística no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal PPGCA/UDESC/Lages.
2. DAS EXIGÊNCIAS:
Poderá solicitar credenciamento como docente colaborador para ministrar a disciplina de
Estatística no PPGCA o interessado que:
1. Possuir vínculo empregatício com Instituição de Ensino ou Pesquisa;
2. possuir título de doutor em Estatística ou Área afim.
3. DAS VAGAS:
Será disponibilizada (01) uma vaga.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Os pedido de credenciamento ou recredenciamento deve vir acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Ficha de inscrição Preenchida (Anexo I);
b) Cópia do Diploma de Doutorado
c) Cópia impressa atualizada do Curriculum vitae em versão Lattes, contemplando somente
os anos de 2015 a 2018.
d) Documentos comprobatórios da produção intelectual em revista científica, orientações e
coorientações de dissertações e/ou teses neste período.
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 12 de setembro até às 14 h do dia 28 de setembro de 2018. Os documentos devem ser
protocolados na Secretaria de Apoio a Coordenação de Pós-Graduação, com a secretaria Lara
Aparecida Biazotto.
6. DA SELEÇÃO
Av. Luís de Camões, 2090 – Bairro Conta Dinheiro – Lages/SC – CEP: 88520-000
(493289-9128 /FAX (49) 3289-9200

A avaliação do pedido de credenciamento ou de recredenciamento será realizada por uma
comissão composta por no mínimo três membros docentes permanentes, indicada pelo Colegiado do
Programa. No caso de haver mais de uma solicitação, o ranqueamento será efetuado levando em
consideração a produção intelectual em equivalente A1 (Qualis da Medicina Veterinária) no período de
2015 a 2018. Em caso de empate, serão considerados os critérios de desempate descritos abaixo, na
seguinte ordem de prioridade:
1º Número de orientações de teses de doutorado concluídas entre 2015 e 2018;
2º Número de orientações de dissertações de mestrado concluídas entre 2015 e 2018;
3º Número de coorientações de teses de doutorado concluídas entre 2015 e 2018;
4º Número de corientações de dissertações de mestrado concluídas entre 2015 e 2018;
O resultado será submetido à homologação do colegiado do PPGCA.
7. DO PERÍODO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO
O período de validade do credenciamento será de três anos a contar da data de homologação pelo
Colegiado do PPGCA.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento/Recredenciamento
designada pelo Colegiado PPGCA.

Lages, 10 de setembro de 2018.

Prof. Henrique M.N. Ribeiro Fº
Coordenador do PPGCA
CAV/UDESC
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE
PROFESSOR- PPGCA
Venho por maio deste solicitar credenciamento como Professor Colaborador para ministrar a
disciplina Estatística junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal PPGCA/CAV/UDESC,
conforme Resolução nº 013/2014-CONSEPE de 14 de abril de 2014 e Resolução nº 01/2018 PPGCA
de 09 de fevereiro de 2018, modificada em 10 de setembro de 2018.

1. Nome Completo:________________________________________________________

2. CPF:__________________________________________________________________

3. Regime de trabalho: ( ) 40 Horas ( ) Dedicação Integral

4. Departamento:____________________________Instituição:______________________

5. Tese de Doutorado
5.1 Titulo:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3 – Área de titulação:_____________________________________
5.4 – Ano de obtenção:_____________________________________

Lages,

de

Assinatura do solicitante
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