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EDITAL CPOS/BIA/INBIO nº 01, de 14 de julho de 2021.  
CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES. 

 
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por meio do 

Coordenador do Curso de Mestrado em Biologia Animal, do Instituto de Biociências, torna 
público o presente Edital, que tem por objeto o credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento do quadro de docentes conforme previsto na Instrução Normativa nº 10-
GAB/PROPP/UFMS, de 26 de fevereiro de 2021 e Resolução nº 165, DE 3 de Setembro de 2019, 
do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo será regido pelas regras dispostas de acordo com a Resolução nº 110 -
CPOS/BIA/INBIO/UFMS, de 18 de fevereiro de 2021, conduzido pelo Colegiado de Curso do 
Curso de Mestrado em Biologia Animal, de acordo com Comissão de Avaliação da Área de 
Biodiversidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).   
1.2. O processo destina-se ao credenciamento, recredenciamento e descredenciamento do 
quadro de docentes do Curso de Mestrado em Biologia Animal. 
1.3. O credenciamento corresponde ao primeiro ingresso do candidato como docente do 
Curso de Mestrado em Biologia Animal, podendo este ser enquadrado nas categorias de 
permanente ou colaborador, conforme Artigos 8º, 9º e 10º da Resolução nº 110-
CPOS/BIA/INBIO/UFMS, de 18 de fevereiro de 2021.  
1.4. O recredenciamento e o descredenciamento de docentes do programa só se aplicam aos 
docentes que já exercem ou exerceram atividades no Curso de Mestrado em Biologia Animal. 
1.5. Não serão aceitas inscrições para Professores Visitantes no presente Edital. 
1.6. As inscrições deverão ser requeridas sem indicação de categoria, cabendo ao Colegiado 
do Curso decidir se o docente será enquadrado como permanente ou colaborador, conforme 
pontuação da produtividade. 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO 
2.1. O processo seletivo será conduzido pelo Colegiado do Curso e seguirá o seguinte 
cronograma: 

Período Atividades 

05 a 30/08  Inscrições dos candidatos ao credenciamento 

01/ 09 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas 

03/09 Interposição de recursos ao resultado das inscrições 

08/09 Resultado dos recursos e publicação da lista final das inscrições 
deferidas/indeferidas 

09 a 10/09 Recredenciamento e descredenciamento de docentes (trabalho interno da 
Comissão de Seleção) 

15/09 Publicação do resultado dos candidatos docentes credenciados, recredenciados 
e descredenciados  

16/09 Interposição de recursos ao resultado dos candidatos docentes credenciados, 
recredenciados e descredenciados 

17/09 Resultado dos recursos e publicação do resultado final do edital 
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3. DOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO 
3.1. Título de Doutor. 
3.2. Ter concluído pelo menos uma orientação acadêmica. 
3.3. Estar vinculado ao quadro funcional permanente de uma IES (Instituição de Ensino 
Superior) ou IP (Instituição de Pesquisa) nacional ou estrangeira ou ser pesquisador em estágio 
de pós-doutorado. 
3.4. Preencher o Anexo I. 
3.5. Para efetivar a inscrição todos os documentos solicitados no Anexo 1 com respectivos 
comprovantes devem ser enviados para o e-mail bioanimal.inbio@ufms.br, até a data limite 
prevista no cronograma exposto no item 2.1 deste Edital, com os dizeres “Inscrição Quadro 
Docente” no Assunto/ Subject do e-mail. 
3.6. Inscrições encaminhadas fora do período não serão aceitas pela Comissão de Seleção.  
3.7. A relação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada na página do curso 
(https://ppgbioanimal.ufms.br/) até as 17h da data observada no cronograma das atividades 
relacionadas ao processe seletivo. 
3.8. Para todos os efeitos deste Edital vigora o horário oficial do Estado de Mato Grosso do 
Sul. 
 
4. DO RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO 
4.1. Aos docentes já integrantes do quadro permanente do Curso de Mestrado em Biologia 
Animal não será necessário o preenchimento do ANEXO 1. 
4.2. O recredenciamento e descredenciamento dos docentes que já atuam no curso, bem 
como o seu enquadramento como permanentes ou colaboradores serão definidos pelo 
Colegiado do Curso de acordo com a Resolução nº 110 -CPOS/BIA/INBIO/UFMS, de 18 de 
fevereiro de 2021 e normas vigentes da CAPES.  
4.3. O docente é responsável pela veracidade dos dados contidos no seu Curriculum Vitae 
disponível na Plataforma Lattes. 
 
5. DOS RECURSOS 
5.1. Admitir-se-á um único recurso por etapa, por candidato, a ser encaminhando para o e-
mail para o endereço bioanimal.inbio@ufms.br, de acordo com os prazos estipulados no 
cronograma previsto no item 2.1.  
5.2. O resultado da análise dos recursos será divulgado na página do curso 
(https://ppgbioanimal.ufms.br/). 
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO 
6.1. O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pelo Colegiado de Curso, publicado no Boletim de Serviço da UFMS e 
divulgado no endereço 
(https://ppgbioanimal.ufms.br/). 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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7.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado na página 
do programa (https://ppgbioanimal.ufms.br/). 
7.2. O prazo deste Edital se encerra quando do envio da relação do quadro docente para 
homologação pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS.  
7.3. O Colegiado de Curso, no entanto, reserva-se o direito de organizar a lista do quadro 
docente ao considerar as orientações acadêmicas em andamento, o equilíbrio entre o número 
de docentes nas diferentes linhas de pesquisas do Programa, a relação do quadro de docentes 
colaboradores inferior ou igual a 20% do total do corpo docente, porcentagem de docentes 
permanentes exclusivos, e outras diretivas do Comitê da Área de Biodiversidade da CAPES, 
sem obrigar-se a admitir novos docentes por meio de credenciamento, que acontecerá de 
acordo com o planejamento estratégico para o melhor desempenho na avaliação quadrienal. 
7.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito de sua 
competência. 
 

 
DIOGO BORGES PROVETE. 
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ANEXO 1 
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome Completo:______________________________________________________ 
Linha de Pesquisa pretendida: (   ) Sistemática e Evolução, (  ) Zoologia Aplicada e experimental,  
      (   )História Natural 
E-mail:_______________________________ 
Link para o Currículo (Lattes):____________________________________________ 
ORCID:_____________________________________________________________ 
 
II. PROPOSTA DE ATUAÇÃO (descrição da área/objeto de estudo vinculados a uma das 
linhas de pesquisa do PPGBA/INBIO/UFMS) 
 

 

 

 

 
III. PROPOSTA DE ATUAÇÃO DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO 
Disciplina da grade que poderá ofertar no PPGBA/INBIO/UFMS em caso de credenciamento 
 

 

 

 

 
IV. COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA COM ORIENTAÇÃO 
Nome do discente, instituição, data e título do trabalho orientado, conforme consta no 
Lattes 
 

 

 
V. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
Eu,______________________, __________________________ (tipo de vínculo), de acordo 
com os dados supracitados e as perspectivas de atuação no Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Animal/UFMS, solicito o meu credenciamento docente no referido programa, de 
acordo com o Edital de Seleção PPBA/INBIO/UFMS No 1, de ______ de 2021. 
 
 
Campo Grande/MS, __ de ______ de 2021. 
 
 
Assinatura 
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