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FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 
DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES - PPGBIOTEC 02/2022 
 
CHAMADA DE CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES 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 e Portaria PPGBiotec/Funed N° 07, de 01 de julho de 2022, torna público o 
presente processo de seleção de credenciamento de docentes orientadores para 
o nível de mestrado. Os docentes selecionados poderão iniciar as suas ações de 
orientação e de docência no primeiro semestre de 2023.  

 

1 FINALIDADE 

Credenciar novos docentes orientadores para a manutenção do quadro e 
fortalecimento do PPGBiotec/Funed. O processo de credenciamento de docentes 
tem como meta o aumento da qualidade e da produção científica e técnica, 
aumento da interdisciplinaridade, e da observação aos indicadores adotados pela 
CAPES. 
 
2 VAGAS 

Este processo seletivo destina-se ao provimento de 04 vagas de docentes 

orientadores. É prerrogativa do Colegiado do PPGBiotec avaliar o perfil dos 

selecionados e definir sua alocação como docentes Permanentes ou 

Colaboradores.  

 
3 REQUISITOS 

Os docentes orientadores deverão ter título de Doutor e serem funcionários 
efetivos da Funed.  Devem 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. 
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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) e da Portaria 
PPGBiotec/Funed N° 07 (http://www.funed.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2022/08/Portaria-07-2022-Credenciamento-e-...pdf).  

4 INSCRIÇÕES 

Os seguintes documentos deverão ser obrigatoriamente encaminhados à 
Secretaria Acadêmica do programa, do dia 21/10/2022 até a data limite de 
11/11/2022, por via eletrônica e em formato pdf, para o email: 
mestrado@funed.mg.gov.br. 

4.1 Formulário de inscrição (Anexo 1) devidamente preenchido;  

4.2 Cópia do diploma de doutorado ou ata de defesa (frente e verso);  

4.3 Currículo no formato Lattes/CNPq atualizado nos últimos 3 meses;  

4.4 Plano de Trabalho e proposta de disciplina (Anexo 2)  

4.5 Formulário (Anexo 3) preenchido com a produção relativa a outubro de 2019 
até a publicação desta chamada, e acompanhado dos seus respectivos 
comprovantes.  

4.5.1 Comprovantes da Produção Qualificada Docente (PQD) e Outras 
Produções (OP).  Para fins de comprovação de PQD, serão 
considerados os seguintes documentos: 

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. 
 
4.5.2 Para fins de comprovação de OP, serão considerados os 

seguintes documentos: 
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I. Orientação na 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 com a assinatura de todas as partes 
envolvidas; 
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 candidato 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. 
 

5 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Serão homologadas as inscrições recebidas dentro do prazo estabelecido e com 
toda a documentação obrigatória prevista no item 4.  
 

6 PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Serão aplicados os critérios estabelecidos nos artigos 7, 8 e 9 da Portaria 
PPGBiotec/Funed N° 07 e consideradas as produções relativas aos anos do 
período compreendido entre o ano de 2019 até a data de publicação desse 
processo. Apenas a produção contabilizada no Anexo 3 acompanhada de 
comprovantes será considerada para pontuação. Os docentes orientadores serão 
classificados em ordem decrescente de acordo com a pontuação final resultante 
do somatório de PQD (60%) e OP (40%). Em caso de empate, prevalecerá o 
candidato que obtiver a melhor avaliação do Plano de Trabalho. 
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7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A lista dos candidatos aprovados, em ordem decrescente da pontuação final, será 
disponibilizada na página eletrônica do PPGBIOTEC: 
http://www.funed.mg.gov.br/mestrado/ 

 

8 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 recursos serão avaliados pelo colegiado do 
PPGBiotec. 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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 disponíveis 
em: http://www.funed.mg.gov.br/normas-e-regulamentos/. 

Os casos omissos nesta chamada serão avaliados pelo Colegiado do PPGBiotec. 

 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2022. 

 

 

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 

21/10/2022 Publicação do Processo de Seleção 

21/10 a 11/11/2022 Período de inscrição 
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16/11/2022 Homologação das inscrições 

21/11/2022 Divulgação do resultado preliminar  

22 a 24/11/2022 Período de recurso 

28/11/2022 

Divulgação do resultado final 
homologado pelo Colegiado do 
PPGBiotec 

 
 


