
  

 

 

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 

DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

 

 
PROCESSO DE RECREDENCIAMENTO DOCENTE PPGBIOTEC/FUNED 01/2022 

CHAMADA DE RECREDENCIAMENTO DOS DOCENTES DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

BIOTECNOLOGIA DA FUNED 

 

O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Fundação Ezequiel Dias (PPGBiotec/Funed), em 

conformidade com o disposto no Capítulo IV Dos Docentes e da Orientação, Regimento Interno do 

Programa, de Outubro – 2017/Atualizado em Outubro - 2019, e com a PORTARIA PPGBiotec/Funed N° 07, 

DE 01 DE JULHO DE 2022, torna público a presente chamada para recredenciamento de docentes 

permanentes e colaboradores. 

 

1 FINALIDADE  

1.1 Recredenciar docentes permanentes e colaboradores que integraram o PPGBiotec/Funed no 

ano de 2019. 

1.2 O processo de recredenciamento de docentes tem como meta o aumento da qualidade e da 

produção científica e técnica, e da observação aos indicadores de produtividade adotados por 

órgãos de avaliação, como a CAPES. 

 

2 PROCESSO DE RECREDENCIAMENTO 

2.1 Para os fins desta chamada serão consideradas a Produção Qualificada Docente (PQD) e Outras 

Produções (OP) referente ao período compreendido entre janeiro de 2019 e a data de publicação 

desta chamada. 

2.2 O processo de recredenciamento compreenderá as seguintes fases: 

I - Publicação da chamada; 

II - Solicitação de recredenciamento pelo docente;  

III - Homologação de inscrições; 

IV - Análise da documentação comprobatória e pontuação; 

V - Divulgação do resultado preliminar pelo Colegiado do PPGBiotec (CPPGBiotec); 

VI -  Período de Recurso; 

VII -  Homologação e divulgação do resultado final pelo Colegiado do PPGBiotec (CPPGBiotec). 



  

 

 

 

3 INSCRIÇÕES 

3.1 Os seguintes documentos deverão ser obrigatoriamente encaminhados à Unidade de Apoio 

Acadêmico, até a data limite de 09 de setembro de 2022, às 16:00 h, horário de Brasília, pelo 

endereço eletrônico mestrado@funed.mg.gov.br: 

I. Currículo lattes atualizado nos últimos 3 meses; 

II. Formulário de Produção Docente (Anexo 1) indicando a produção qualificada docente 

(PQD) e outras produções (OP) devidamente preenchido, obedecendo as pontuações 

constantes na PORTARIA PPGBiotec/Funed N° 07, DE 01 DE JULHO DE 2022 que dispõe sobre os 

critérios para o Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes do 

Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Funed -  PPGBiotec/Funed. 

III. Cópia dos comprovantes da PQD e OP segundo itens 3.2 e 3.3.  

 

3.1.1 A ausência de quaisquer destes documentos resultará em indeferimento da inscrição. 

3.2 Para fins de comprovação de PQD, o docente deverá entregar os seguintes comprovantes:  

I. Artigos: cópia da primeira página do artigo completo publicado em periódico (de modo a 

permitir a identificação do autor e do periódico, ano da publicação, volume e/ou número e 

páginas);  

II. Patentes: comprovante de depósito de patente ou termo de concessão ou documento 

oficial do órgão competente. 

III. Capítulo de livro: cópia da capa, contracapa, índice remissivo, sumário, corpo editorial, 

ficha bibliográfica e da primeira página dos capítulos de livros;  

IV.  Livro: cópia da capa, contracapa, sumário, corpo editorial (quando couber), informações 

sobre o/s autor/es; 

V. Produção técnica: comprovante de implantação no mercado de técnica diagnóstica e/ou 

processo produtivo e/ou produto tecnológico e/ou contrato de licenciamento e/ou 

transferência de tecnologia de produto. 

 

3.3 Para fins de comprovação de OP, o docente deverá entregar os seguintes comprovantes:  

I. Orientação de pós-graduação: Ata de defesa ou documento oficial equivalente que 

comprove a orientação ou coorientação, emitida pela instituição de ensino; 

II. Orientação de TCC: Ata de defesa emitida pelo órgão competente ou documento oficial 

equivalente que comprove a orientação; 

III. Orientação de Iniciação Científica: declaração oficial emitida pelo órgão competente que 

conste o período de orientação por aluno; 

IV. Coordenação de projetos: termo de outorga de financiamento de projetos ou documento 

oficial equivalente; 

V. Coordenação de projetos em colaboração com setores do mercado: comprovante oficial de 

projeto desenvolvido e/ou em desenvolvimento com setores de mercado;  



  

 

 

VI. Coordenação de parcerias NIPAC: documento do SEI que comprove o projeto de parceria 

vigente e devidamente assinado de acordo com formulários específicos do NIPAC; 

        § 1-  A produção descrita nos itens IV, V e VI deverá ser pontuada apenas 1 vez por projeto. 

Caso o projeto se enquadre em mais de uma categoria, o docente deverá indicar o item que mais 

se aplica a sua produção o qual será validado pelo CPPGBiotec. 

VII. Disciplinas ministradas: Declaração emitida pelo PPGBiotec/Funed e/ou pela instituição de 

ensino que comprove a(s) disciplina(s) ministrada(s) no PPGBiotec/Funed e/ou em outros 

programas de pós-graduação e/ou graduação, e que ateste o número de horas/aula 

efetivamente ministrado. 

 

4. PONTUAÇÃO  

4.1 A análise e aprovação da documentação será realizada pelo Colegiado do PPGBiotec/Funed. 

4.2 Será aplicada a pontuação da PQD e OP de acordo com a PORTARIA PPGBiotec/Funed N° 07, 
DE 01 DE JULHO DE 2022, art. 8° e consideradas as produções comprovadas e relativas ao 
período compreendido entre janeiro de 2019 e a data de publicação desta chamada. Apenas a 
PQD e OP informadas pelo docente no Formulário de Produção Docente (Anexo 1), acompanhadas 
dos respectivos comprovantes, serão analisadas para fins de pontuação. 

4.3 Serão considerados recredenciados os docentes permanentes e colaboradores que atinjam, 

conjuntamente, aos seguintes requisitos mínimos:  

I- Ter ministrado uma disciplina no PPGBiotec/Funed como coordenador e; 

II- Ter uma orientação em andamento ou concluída no PPGBiotec/Funed e; 

III- Apresentar a pontuação PQD ≥ 70 e OP ≥ 120. 

 

5 - RESULTADOS 

5.1 Serão considerados recredenciados os docentes permanentes e colaboradores que atenderem 

aos termos desta chamada. 

5.2 Serão considerados descredenciados os docentes que não participarem ou que não atenderam 

aos termos da presente chamada.  

5.3 Os resultados serão divulgados na página eletrônica do PPGBiotec: 

http://www.funed.mg.gov.br/mestrado/. 

 

6 RECURSOS 

6.1 Os recursos poderão ser encaminhados à coordenação do PPGBiotec/Funed até 2 dias úteis 

após a divulgação do resultado preliminar através do e-mail mestrado@funed.mg.gov.br. 



  

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE RECREDENCIAMENTO 

DATA EVENTO 

17/08/2022 Publicação da chamada 

18/08/2022 a 09/09/2022 Período de inscrição 

15/09/2022 Homologação da inscrição 

26/09/2022 Divulgação do resultado preliminar  

27 e 28/09/2022 Período de recurso 

Até 03/10/2022 
Divulgação do resultado final homologado pelo 

CPPGBiotec 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 O candidato, ao assinar o formulário de inscrição, declara que leu e concorda com as normas 

desta chamada, bem como da observação das disposições constantes no Regimento do PPGBiotec 

de Outubro -  2017/Atualizado em Outubro -  2019 e da PORTARIA PPGBiotec/Funed N° 07, DE 01 DE 

JULHO DE 2022 disponível em: http://www.funed.mg.gov.br/normas-e-regulamentos/. 

8.2 Os casos omissos nesta chamada serão analisados pelo CPPGBiotec. 

 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2022. 

 

Drª Sílvia Ligório Fialho 
Coordenadora 

Programa de Pós-graduação em Biotecnologia 

Fundação Ezequiel Dias - Funed 

 

 

 

 

 


