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PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE NOVO DOCENTE PARA ATUAÇÃO NO 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM BIOTECNOLOGIA DA FUNED 

 

O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Funed (PPGBiotec), em 
conformidade com o disposto no Capítulo IV Dos Docentes e da Orientação, 
Regimento Interno do Programa, de Outubro – 2017/Atualizado em Outubro - 2019, 
torna público o presente processo de seleção de credenciamento de docente orientador 
Permanente para o nível de mestrado. Este processo seletivo destina-se ao provimento 
de duas (02) vagas. O docente selecionado poderá iniciar as suas ações de orientação e 
de docência no segundo semestre de 2021.  

I – REQUISITOS 

Os docentes do núcleo permanente deverão demonstrar experiência profissional, técnica, 
científica e de inovação tecnológica na área de Biotecnologia em Saúde. É recomendada 
experiência no desenvolvimento de projetos de PD&I com os setores industrial, de 
serviços ou de órgãos públicos. 

Os candidatos que manifestarem interesse em se inscrever no presente processo de 
seleção deverão tomar plena ciência do Regimento Interno do PPGBiotec 
(http://www.funed.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/Regimento_PPGBIOTEC_.pdf), 
com especial destaque para o Título IV,Capítulo IV – dos Docentes e da Orientação. A 
inscrição no presente processo já pressupõe a tácita ciência e aceitação de todos os 
requisitos ali constantes, bem como da observância das demais disposições 
estabelecidas nesse edital. 

 

II – INSCRIÇÕES 

Os seguintes documentos deverão ser obrigatoriamente encaminhados à Secretaria 
Acadêmica do programa, até a data limite de 16 de abril de 2021, às 18:00, por via 
eletrônica e em formato pdf, para o email: mestrado@funed.mg.gov.br. 

1. Formulário disponível (Anexo 1) devidamente preenchido. 
2. Cópia simples do diploma de doutorado (frente e verso). O candidato deverá ter um 

mínimo de 3 anos de conclusão do doutorado para concorrência à vaga. 
3. Cópia simples dos comprovantes da produção cientifico-tecnológica (apenas a 

primeira página, desde que demonstre a autoria do candidato); orientações e dos 
projetos. 

4. Apresentação de proposta de projeto a ser desenvolvido, em no máximo 30 linhas, 
destacando-se a relevância para o mercado e o produto tecnológico e/ou científico 
a ser gerado 

5. Apresentar proposta de disciplina para o PPGBIOTEC contendo ementa, carga 
horária e metodologia de avaliação. 



 

A ausência de qualquer destes documentos resultará em rejeição automática da proposta. 

 

III - PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Serão aplicados os critérios estabelecidos no Anexo 2 e consideradas as produções 
relativas aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Os itens serão pontuados apenas 
mediante a apresentação de comprovantes.  

 

IV - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados na página eletrônica do PPGBIOTEC: 
http://www.funed.mg.gov.br/mestrado/. 

 

V – RECURSOS 

Os recursos poderão ser encaminhados à coordenação do PPGBiotec até 72 horas após 
a divulgação dos resultados, através do e-mail mestrado@funed.mg.gov.br. 

. 

Os casos omissos serão discutidos e avaliados pelo Colegiado do PPGBIOTEC. 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2021. 

 

Drª Sílvia Ligório Fialho 
Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia 
 
 
Cronograma do Processo de Seleção de Credenciamento 

DATA EVENTO 
29/03/2021 Lançamento do Processo de Seleção 

29/03/2021 a 16/04/2021 Período de inscrição 

21/04/2021 Divulgação do resultado preliminar 

22/04/2021 a 23/04/2021 Período de recurso 

Até 30/04/2021 
Divulgação do resultado final homologado pelo 
Colegiado do PPGBiotec 

 


