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EDITAL Nº 10/2020/PPGZOO 

 

 

A Coordenação do curso de Pós-graduação em Zootecnia (PPGZOO) do Centro de 

Educação Superior do Oeste – CEO da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso 

de suas atribuições, considerando a decisão do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia, resolve abrir inscrições para recredenciamento de Docentes Permanentes e 

Colaboradores do curso de Mestrado em Zootecnia:  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este edital destina-se ao recredenciamento de Docentes Permanentes e Colaboradores do Mestrado 

em Zootecnia que estavam credenciados no quadriênio 2017-2020 no PPGZOO. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Dezoito (18) vagas estão disponíveis nesse edital, o que possibilita o recredenciamento de todos 

os docentes, desde que o docente atenda os critérios mínimos previstos na normativa de 

credenciamento e recredenciamento (nº 01/2016/PPGZOO). 

2.2. Todos os docentes do PPGZOO no quadriênio 2017-2020 poderão ser credenciados como 

DOCENTE PERMANENTE desde que atendam os critérios mínimos definidos pela normativa 

supracitada, transcrito nesse edital como critérios obrigatórios e classificatórios. 

2.3. Na Categoria Colaborador, o máximo de docentes credenciados será de 30% do número de 

docentes total credenciado pelo PPGZOO (OBS: um ranking será usado para definir o professor 

credenciado, conforme detalhado a seguir). 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Período de inscrição: 16 de novembro de 2020 até 04 de dezembro de 2020 (23h59min). 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo SGPE, na forma de Documento Digital, encaminhada 

para coordenação do Programa de Pós-graduação em Zootecnia sob cuidados do professor 

Diovani Paiano. 

3.3 Documentos requeridos:  

3.3.1) Formulário de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchido e assinado digitalmente por 

docentes da UDESC; e assinados e digitalizados para docentes vinculados a EMBRAPA; 

3.3.2) Docentes da UDESC poderão abrir o “documento digital” via SGPE para Docentes com 

vínculo empregatício a EMBRAPA.  

3.3.3) Currículo Lattes ATUALIZADO constando a produção científica na página oficial do CNPq 

(livre consulta). Haverá a necessidade de anexar ao SGPE apenas os comprovantes dos artigos 

publicados ou aceitos mencionados no Currículo Lattes que não estiverem disponíveis para 

consulta na internet (OBS: o(s) comprovante(s) anexado(s) não deve deixar dúvidas do aceite 

do artigo e sua autoria ou coautoria). 
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3.3.4. O prazo recursal para inscrição será de 72 h após a publicação no site do PPGZOO 

(https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais) pela comissão avaliadora. O recurso deve ser 

direcionado ao presidente da comissão via SGPE, e caso não satisfeito, poderá recorrer aos 

colegiado do PPGZOO. 

 

4. DOS CRITÉRIOS  

 

4.1. Os critérios eliminatórios para o recredenciamento estão estabelecidos nesse edital 

considerando a Normativa 01/2016/PPGZOO, Capítulo III, artigo nº 7, período de referência o 

quadriênio 2017-2020. São eles: 

4.1.1) Ter produção mínima de artigos equivalentes a Qualis A1: EqA1: 2,50 para Docente 

Permanente e EqA1: 2,0 para Docente Colaborador. 

4.1.3) No recredenciamento de Docente Permanente, ter concluído a orientação de pelo menos 

quatro dissertações de mestrado nos últimos quatro anos; e na ascensão de docentes colaboradores 

para permanentes ter concluído a orientação de duas dissertações no PPGZOO. 

4.1.3.1) O recredenciamento de Docente Colaborador não exige número mínimo de orientações 

concluídas. 

4.1.4) Docentes permanente que foram credenciados durante o quadriênio 2017-2020 terão que ser 

avaliados pela comissão avaliadora, pontualmente; respeitando a proporcionalidade de tempo que o 

docente atuou como Permanente no PPGZOO. 

 

4.2. Os critérios classificatórios para o recredenciamento estão estabelecidos nesse edital, 

considerando a Normativa 01/2016/PPGZOO, Capítulo III, artigo nº 7, período de referência o 

quadriênio 2017-2020. São eles: 

4.2.1) Para Docente permanente, ter concluído suas orientações no prazo médio de tempo de até 26 

meses; e na ascensão de docentes colaboradores para permanentes ou recredenciamento como 

colaborador ter concluído as suas orientações no prazo máximo de 24 para mestrado. Docente que 

cumprir esse requisito soma dois (2) pontos na pontuação final. 

4.2.2) Para Docente Permanente e Docente Colaborador ter ministrado ou colaborado em 

disciplinas no PGZOO no último quadriênio, em pelo menos uma disciplina por ano. Docente que 

cumprir esse requisito soma quatro (4) pontos na pontuação final.  

4.2.2.1) A lista de disciplinas ministradas pelos docentes do PPGZOO será disponibilizada pela 

coordenação do Mestrado Zootecnia a Comissão de Recredenciamento via processo SGPE nº 

UDESC 32540/2020, não sendo necessário o docente providenciar e anexar no momento de sua 

inscrição. 

4.2.3) No recredenciamento, entre os artigos publicados, no mínimo 30% e 10% devem ter 

discentes ou egressos do PPGZOO e/ou alunos de graduação/pós-graduação (UDESC ou outra 

instituição) como autores nas categorias de Docente Permanente e Docente Colaborador, 

respectivamente. Docente que cumprir esse requisito soma dois (2) pontos na pontuação final. 

 

4.3. Para fins de avaliação de produção docente será considerado o somatório de pontos referente 

artigo publicados nos anos de 2017 a 2020, assim como artigos aceitos para publicação conforme o 

QUALIS geral da pós-graduação brasileira 

https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais
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(https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Qualis_novos_15635580672911_988.pdf) em 

vigência.  

4.3.1. Pontuação artigos: 

Qualis A1 – 1,00 

Qualis A2 – 0,85 

Qualis A3 – 0,70 

Qualis A4 – 0,55 

Qualis B1 – 0,40 

Qualis B2 – 0,30 

Qualis B3 – 0,20 

Qualis B4 – 0,10 

 

4.4. Dois rankings serão publicados pela comissão de recredenciamento, sendo um para Docente 

Permanente e outro para Docente Colaborador. Para o ranking será usada a seguinte formula:  

Pontuação total = EqA1 (item 3.1.1) + orientação concluída dentro do prazo (item 3.2.1) + 

ministrado disciplinas regularmente (item 3.2.2) + ter 30 ou 10% da sua produção com egressos ou 

acadêmicos (item 4.1.3). 

 

5. DA COMISSÃO AVALIADORA  

5.1. Os pedidos de recredenciamento serão avaliados por uma comissão definida pelo Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Zootecnia, formado pelos atuais docentes do programa de Mestrado 

em Zootecnia: 

- Prof. Dr Diovani Paiano (Presidente) 

- Prof. Dr Aleksandro Schafer da Silva  

- Prof. Dr Pedro Del Bianco Benedeti 

 

6. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. A divulgação da classificação e resultado preliminar ocorrerá até o dia 11/12/2020 

(23h:59min). 

6.2. O prazo recursal para resultado preliminar será de 72h após a publicação no site do PPGZOO 

(https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais) endereçado a comissão avaliadora de ranqueamento. O 

recurso deve ser primeiramente direcionado ao presidente da comissão via SGPE, e caso não 

satisfeito, poderá recorrer aos colegiado do PPGZOO. 

 

 

7. DA VALIDADE DO RECREDENCIAMENTO 

 

7.1. Este recredenciamento para Docente Permanente e Colaboradores será válido para o próximo 

quadriênio da CAPES (2021-2024). 

7.2. A homologação do RESULTADO FINAL será em reunião do Colegiado do Programa de Pós-

graduação em Zootecnia, em data a ser definida pelo coordenador. 

https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Qualis_novos_15635580672911_988.pdf
https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais
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7.3. A coordenação do PPGZOO é responsável pela publicação do resultado final na página do 

programa (https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais) e por e-mail aos candidatos do 

recredenciamento após ter sido homologado pelo colegiado. 

7.4. Pedidos de reconsideração podem ser feitos ao colegiado do PPGZOO em até 72 h da 

publicação do resultado final. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. É de inteira responsabilidade do professor acompanhar as publicações e os avisos oficiais, 

assim como os prazos previstos nesse edital.  

8.2. Será descredenciado o docente/professor que não cumprir os critérios obrigatórios presentes 

nesse edital (item 4.1); assim como o(s) último(s) do ranking de Docente Colaborador quando o 

percentual de inscritos for superior a 30% do total de docentes do PPGZOO (permanente + 

colaborador). OBS: A CAPES recomenda que o corpo docente permanente seja igual ou superior a 

70% do total de docentes. 

8.3. Docentes descredenciados poderão concluir suas orientações em andamento, se assim 

desejarem. O docente deve manifestar via e-mail ao coordenador do PPGZOO sua decisão referente 

ao assunto em até 5 dias após homologação do resultado final. 

8.4. A comissão avaliadora poderá indicar a migração entre classes (colaborador e permanente), 

desde que tenha a concordância do interessado; visando otimizar as vagas disponíveis.  

8.5. Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do PPGZOO. 

 

 

Chapecó, 10 de novembro de 2020. 

 

DIOVANI PAIANO 

COORDENADOR DO PROGRAMA DE MESTRADO EM ZOOTECNIA 

UDESC- OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/editais
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO 

1 - NOME COMPLETO: 

Link currículo lattes:  

 

2 – Inscrição para recredenciamento de: 

Docente Permanente do PPGZOO (    )  

Docente Colaborador do PPGZOO (    )  

 

3 – No último quadriênio foi docente: (    ) Permanente    (    ) Colaborador 

Período de início nessa classe:  

 

 

4 – Nome do(s) grupo(s) de pesquisa inserido(s) no diretório do CNPq vinculado as linhas de 

pesquisa (site: https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/lp) do PPZOO que você faz parte: 

 

 

 

 

 

5 – Número acadêmico(s) titulado(s) “mestre” (ano de defesa) onde tenha atuado como orientador 

no PPGZOO (informação deve estar também no currículo lattes atualizado): 

  2017 (    ), 2018 (     ), 2019 (    ), 2020 (      )  

 

6 – Número de artigos científicos (publicados e aceitos) classificação no Qualis/CNPq 

(https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Qualis_novos_15635580672911_988.pdf) 

presentes em seu Lattes no quadriênio 2017-2020 que devem ser avaliados pela comissão avaliadora 

desse edital:    

2017 (     ), 2018 (      ), 2019 (     ), 2020 (       ), aceitos (      ) 

 

7 – Qual é a percentagem (%) de artigos científicos (publicados e aceitos) classificação no 

Qualis/CNPq 

(https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/988/Qualis_novos_15635580672911_988.pdf) 

presentes em seu Lattes no quadriênio 2017-2020 que possuem a participação (autoria/coautoria) de 

discentes de graduação (UDESC e outras instituições) e/ou de discentes/egressos do PPGZOO? 

____________________. OBS: Lembre que para colaborador é necessário no mínimo 10% e para 

permanente o mínimo é 30%. 
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8 - DATA E ASSINATURA DO DOCENTE 

Declaro serem fiéis as informações aqui apresentadas. 

 

_________________________, ____/____/_______                     _________________________ 

              (Local)                                                                                        (Assinatura)* 
*OBS: Assinatura digital via SGPE dispensa a assinatura do ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


