
 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal 
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RESOLUÇÃO Nº 13, DE 07 DE MARÇO DE 2014. 
 

 

O COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM BIOLOGIA ANIMAL, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar as Normas para o Credenciamento, Recredenciamento e 

Descredenciamento de Docentes no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, nos 

termos do Anexo desta Resolução.    

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revoga-se a Resolução nº 22/ 2011. 

 

 

 

Marcelo Oscar Bordignon, 

Presidente. 
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Anexo da Resolução Nº 13, de 07 de março de 2014. 

 

 

NORMAS PARA O CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL 

 

Art. 1º Para solicitar credenciamento no corpo docente do PPGBA, o candidato 

deverá possuir Título de Doutor e estar vinculado ao quadro funcional permanente de uma 

instituição de pesquisa ou ensino superior. 

 

§1º A solicitação de credenciamento de docentes poderá ser encaminhada a 

qualquer tempo, porém o julgamento deverá aguardar a reunião para avaliação de novos 

credenciamentos, a ser agendada pelo coordenador do PPGA. 

§2º Os pedidos de credenciamento deverão ocorrer por meio de requerimento 

individual submetido espontaneamente ou a convite, ao Colegiado de Curso do PPGBA, 

endereçado ao coordenador e encaminhado à secretaria do Programa, por e-mail ou impresso, 

e deverá conter: 

I.   Breve apresentação da sua área de atuação e motivação para credenciamento 

no PPGBA; 

II.  Sugestão de uma ou duas disciplinas que poderá oferecer ou contribuir; 

III. Enquadramento em ao menos uma das linhas de pesquisa do PPGBA; 

IV. Endereço eletrônico para acesso ao currículo na base Lattes; 

V. Informação de credenciamento, como permanente ou colaborador, em 

outros programas; 

V.  Declaração de ciência das Normas para o credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de docentes no PPGBA. 

§3º A avaliação da solicitação será realizada pelo Colegiado de Curso do 

PPGBA que utilizará a pontuação da produção científica do proponente segundo os 

indicadores vigentes no Qualis (área Biodiversidade), disponível em 

www.capes.gov.br/qualis, considerando os três últimos anos de produção; 

§4º O Colegiado de Curso, no momento do credenciamento, deverá avaliar o 

equilíbrio na proporcionalidade de docentes atuantes nas linhas de pesquisa do PPGBA e a 

pontuação média da produção científica dos docentes conforme os indicadores vigentes para a 

área de Biodiversidade da Capes.   

§5º O Docente classificado será enquadrado como Docente Permanente, 

Colaborador ou Visitante, conforme critérios estabelecidos pela Capes para cursos de Pós-

Graduação da área de Biodiversidade e em conformidade com o Capítulo IV das Normas de 

Pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Resolução n
o
 96 

de 25/10/2011, 

§ 6º A inclusão de novos docentes deverá manter a proporcionalidade de 

docentes as linhas de pesquisa, entre o Núcleo Permanente e Colaborador, e elevar ou manter 

a pontuação média correspondente à produção científica qualificada dos docentes do PPGBA 

baseada nos critérios descritos para a área de Biodiversidade da Capes; 

 

Art. 2º O credenciamento será concedido por 3 anos e poderá ser renovado 

mediante novo pedido, ou por iniciativa do Colegiado de Curso do PPGBA com anuência do 

docente.    
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Anexo da Resolução Nº 13, de 07 de março de 2014. 

 

§ 1º - A duração do credenciamento poderá ser reduzida, a critério do 

Colegiado de Curso, com a finalidade de adequar a participação do docente ao prazo de 

conclusão de orientados, ou com o período de duração do vínculo do docente com a UFMS. 

 § 2º - O descredenciamento poderá ocorrer antes do término da vigência de 3 

anos por solicitação do docente, ou a critério do Colegiado de Curso em casos de:  

I.  Mudança de vínculo institucional do docente;  

II.  Descumprimento de prazos ou do regulamento do PPGBA;  

III. Indisponibilidade para as atribuições junto ao programa; 

IV. Necessidade de diminuição do quadro de orientadores visando melhoria na 

avaliação trienal do PPGBA junto a CAPES. 

V. Pontuação da produção científica, segundo os indicadores vigentes no 

Qualis (área Biodiversidade), inferior à média da pontuação dos docentes incluídos no quadro 

de colaboradores do PPGBA. 

 

Art. 3º A solicitação justificada de recredenciamento e descredenciamento 

poderá ser submetida a qualquer tempo, endereçada ao coordenador e encaminhada à 

secretaria do programa, por e-mail ou impresso, para avaliação junto ao Colegiado do Curso 

de PPGBA.  

Parágrafo único: O recredenciamento deverá seguir os mesmos trâmites e estar 

sob as mesmas condições estabelecidas no Art. 1 e Art. 2 dessa Resolução.  
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