
RESOLUÇÃO Nº 95, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.
Aprova os critérios para avaliação e
acompanhamento docente e definição do
número de vagas para orientações acadêmicas e
a respec�va distribuição pelo corpo docente
des�nada ao preenchimento via editais
regulamentares de seleção.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM BIOLOGIA
ANIMAL, do Ins�tuto de Biociências, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios complementares ao Regulamento Geral do Curso,
para avaliação e acompanhamento docente e definição do número de vagas para orientações
acadêmicas e a respec�va distribuição pelo corpo docente, e des�nadas ao preenchimento
via editais regulamentares de seleção.

Art. 2º Docentes permanentes poderão ter sob sua orientação simultânea no
máximo três alunos nas vagas regulares possíveis e previstas nesta Resolução.

§ 1º Duas orientações adicionais serão permi�das se des�nadas a alunos
estrangeiros, nos níveis de mestrado ou doutorado, independente do previsto no caput deste
ar�go.

§ 2º Considerando o limite máximo de orientandos com matrículas vigentes,
estabelecidos pela CAPES, caberá ao docente informar à Coordenação do Curso sua condição
nos demais programas nos quais par�cipa.

Art. 3º Docentes colaboradores poderão orientar no máximo um aluno em
nível de mestrado.

Art. 4º Para emi�rem pré-aceite de orientação a candidatos, nos processos
sele�vos do Curso, os docentes deverão ter disponibilidade de vaga.

Parágrafo único. A liberação de vaga preenchida por estudante regularmente
matriculado ocorrerá a par�r da entrega do trabalho de dissertação ou tese na secretaria do
curso para envio à banca de defesa.

Art. 5º Considerando o limite de vagas supra estabelecidos para cada categoria
docente, o preenchimento anual das vagas para orientação de alunos, obedecerá aos critérios
de desempenho individual; considerando a produção apurada nos úl�mos quatro anos
imediatamente anterior a divulgação, conforme o Qualis/CAPES e os respec�vos parâmetros e
métricas definidos pelo comitê de Biodiversidade/CAPES, sendo os seguintes:

I - duas publicações no estrato A2 ou superior;

II - quatro publicações no estrato A4 ou superior;

III - o mínimo de 700 pontos pela equivalência Qualis/CAPES;

IV - uma publicação no estrato A4 ou superior, com aluno egresso do Programa;

V - orientação concluída no Programa em qualquer nível;

VI - ter ministrado efe�vamente, por duas vezes, disciplinas no Programa no
quadriênio considerado; 
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VII - ser coordenador de projeto de pesquisa, cadastrado e com financiamento
por agencia de fomento à pesquisa; e

VIII - ter dedicação exclusiva ao Programa.

§ 1º Aos docentes detentores de todos os critérios previstos nos incisos deste
Ar�go, será permi�do o preenchimento de cinco vagas, independente daquelas previstas no
Art. 2º desta Resolução.

§ 2º Docentes permanentes detentores de seis, cinco, quatro ou três dos
critérios, acima estabelecidos poderão preencher respec�vamente: quatro, três, duas ou
uma do total de vagas possíveis.

§ 3º Docentes permanentes que cumprirem dois ou menos critérios não
poderão abrir vagas des�nadas ao preenchimento via editais regulares de seleção.

§ 4º Docentes colaboradores assegurarão o preenchimento da vaga prevista
desde que sejam detentores de no mínimo 300 pontos, calculados pela equivalência
Qualis/CAPES, e atenderem a ao menos dois dos critérios acima.

§ 5º Para ter direito a vaga para orientação em nível de doutorado, o docente
permanente deverá atender a no mínimo cinco dos critérios previstos nos incisos deste ar�go
e apresentar pontuação na equivalência Qualis/CAPES superior ao Quar�l inferior do conjunto
dos docentes permanentes. 

Art. 6º A produção docente apurada nos úl�mos quatro anos e o respec�vo
quan�ta�vo de vagas previstas será publicada anualmente pelo Colegiado de Curso, no início
do ano acadêmico conforme os critérios acima previstos, fundamentados nas informações
disponíveis na Plataforma La�es individualmente dos docentes e nos registros do Programa.

Parágrafo único. A pontuação e demais aspectos do desempenho docente será
apurado pela Comissão Permanente de Avaliação do Programa.

Art. 7º Aos docentes do Programa cabe a responsabilidade de manter
atualizadas suas informações na Plataforma La�es, visto que a apuração da produção é
suportada em tal base de dados.

Art. 8º Ao docente caberá recurso ao Colegiado em até 7 dias úteis da
divulgação da pontuação apurada, em caso de inconsistência ou discordância na produção
apurada no respec�vo período.

Art. 9º Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado
de Curso, no âmbito de sua competência, ouvida a Comissão Permanente de Aautoavaliação.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

DIOGO BORGES PROVETE.

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Borges Provete,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 20/11/2019, às 22:00,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1630884 e o código CRC 7ECEAB6E. 22/11/2019
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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001876/2019-29 SEI nº 1630884
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