
 
EDITAL Nº 002/2022 

Processo para Credenciamento de Docente Permanente  

 

I – DAS VAGAS 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade — PPGBio — da Universidade Regional 

de Blumenau – FURB, torna público a abertura de inscrições para o PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

DE DOCENTES. 

NÚMERO DE VAGAS: 02 para a linha de pesquisa “Conservação e uso Sustentável da Biodiversidade”, 

na área de Impactos da saúde sobre a biodiversidade. 

As normas de credenciamento como Tempo Integral seguem as normas vigentes no ato da publicação do edital. 

 

II- PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 25/07/2022 a 15/08/2022  

INSCRIÇÕES por EMAIL: ppgbio@furb.br. 

 

III - REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CANDIDATO AO CREDENCIAMENTO  

 Ser graduado em Medicina Veterinária ou Farmácia e portador de título de doutor, devidamente 

registrado, na data da inscrição.  

 Poderão também, ser aceitos diplomados por instituições estrangeiras, cujos diplomas tenham sido 

reconhecidos pelos órgãos nacionais competentes, bem como candidatos com comprovação de defesa 

de tese. 

 Ser professor do quadro efetivo da Universidade Regional de Blumenau; 

 Proposição, pelo docente, de um Plano de Atividades para os próximos 2 anos, contendo: 

 Resumo de um projeto de pesquisa (máximo de 2 páginas); 

 Proposta de disciplina a ser lecionada; 

 Número de orientações prevista; 

 Número de artigos em elaboração e previsão de submissão. 

 A atividade e produção científica deverão atender aos seguintes requisitos: 

 Publicação de, pelo menos, dois artigos nos últimos 03 anos classificado como 

QUALIS B2 ou superior na área de Biodiversidade; 

IV – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 Currículo Lattes atualizado.  

 Plano de Atividades para os próximos 2 anos, conforme exposto nos requisitos exigidos para o 

candidato ao credenciamento neste edital. 



 
V - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO: A Comissão de Credenciamento, designada pelo Colegiado do 

PPGBio, composta pelos docentes do Núcleo Permanente Isabel Daufenback Machado, Juliane Araújo 

Greinert Goulart e Michele Debiasi Alberton acompanhará e avaliará a documentação apresentada pelos 

candidatos, considerando os seguintes critérios de avaliação: 

 

Descrição dos Critérios de Avaliação Pontuação 

1. Plano de atividades e sua convergência com as atividades do PPGBio. 50 

2. Análise do Currículo Lattes da(o) candidata(o), observando-se a 

frequência e o volume da produção conforme solicitado neste edital. 

50 

      OBS: A pontuação mínima para classificação será de 70 pontos. 

 

VI - Resultados 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 15/09/2022 no site do Programa de Mestrado em Biodiversidade, 

www.furb.br/ppgbio e no mural Acadêmico do Programa  

Eventuais recursos deverão ser protocolados por e-mail (ppgbio@furb.br) até às 18h do dia 16/09/2022, 

impreterivelmente. O prazo de resposta aos recursos será de 5 dias úteis. 

 

INFORMAÇÕES 

Fone: (47) 33210637; Email: ppgbio@furb.br; Site: http://www.furb.br/ppgbio  

Obs: Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 

 

 

Blumenau, 22 de julho de 2022. 

 

 

 

 
 

André Luís de Gasper 
Coordenador do PPGBio 


