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PPGBN
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical – nível
de Mestrado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente edital, o qual
apresenta as condições, critérios e orientações para a inscrição no processo de seleção
de docente que integrar o quadro de docentes orientadores do Programa de PósGraduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBN) da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA).
1. DO NÚMERO DE VAGAS
1.1. Número de vagas para candidatos ao credenciamento como orientador do núcleo
colaborador: 1 (uma) vaga para atuar na área de Sistemática e Evolução.
1.2. Número de vagas para candidatos ao credenciamento como orientador do núcleo
permanente: 2 (duas) vagas, sendo uma (1) vaga para atuar na área de Ecologia e uma
para (1) para área de Sistemática e Evolução.
2. CONDIÇÕES PARA O INGRESSO DE DOCENTE
2.1. Para fins de avaliação será considerada a produção do docente referente ao período
de 2017 a 2020.
2.2. Poderá ser credenciado como docente colaborador do PPGBN o portador do título
de Doutor que atenda os seguintes requisitos básicos essenciais:

2.2.1 Apresente um mínimo de 250 pontos (somatório de pontuação de artigos
científicos) segundo o documento de Área da Biodiversidade da CAPES.
2.2.2. Apresente no mínimo de quatro (04) artigos em periódicos listados no estrato
Qualis B2 (ou superior) na Área Biodiversidade da CAPES
2.3. Poderá ser credenciado como docente permanente do PPGBN o portador do título
de Doutor que atenda os seguintes requisitos básicos essenciais:
2.3.1 Apresente um mínimo de 300 pontos (somatório de pontuação de artigos
científicos) segundo o documento de Área da Biodiversidade da CAPES
2.3.2. Apresente no mínimo de cinco (05) artigos em periódicos listados dois (dois) no
estrato Qualis A2 (ou superior), 1 (um) no estrato Qualis B1(ou superior) e 2 (dois) no
estrato Qualis B2 (ou superior) na Área Biodiversidade da CAPES.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As solicitações de credenciamento deverão ser encaminhadas via e-mail para a
Secretaria do PPGBN (secretaria.ppgbn@unila.edu.br), através do Formulário de
Solicitação de credenciamento, preenchido e assinado (Anexo I).
3.2. Os seguintes documentos devem acompanhar o formulário de inscrição.
3.2.1. Curriculum vitae, para residentes no Brasil o CV Lattes (atualizado em 2020).
3.2.2. Cópia do diploma (certificado) do título de doutorado (diplomas obtidos fora do
Brasil devem ser validados nacionalmente, segundo o determinado pela RESOLUÇÃO
Nº 3, DE 22 DE JUNHO DE 2016 do CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO).
3.2.3. Cópia dos artigos publicados entre 2017 e 2020, de acordo com o item 2.
3.2.4. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido nos próximos três anos
4. Os candidatos ao processo de credenciamento deverão enviar a documentação exigida
de acordo com os critérios estabelecidos pelo presente edital, em arquivo PDF, no email secretaria.ppgbn@unila.edu.br, no período de 19 de outubro a 03 de novembro
de 2020. A documentação será analisada e apreciada pelo Grupo de Trabalho Instituído
e que será composto pelo Coordenador do PPGBN e por mais dois docentes
pertencentes ao quadro do PPGBN.

6. DA SELEÇÃO
6.1. Além do contido no Item 2 serão avaliados os seguintes aspectos:
6.1.1. Produção intelectual do candidato;
6.1.2. Formação acadêmica do candidato;
6.1.3. Qualidade do projeto de pesquisa apresentado;
6.1.4. Adequação e demanda em relação à disciplina proposta pelo candidato;
6.2. Havendo mais candidatos aptos à inserção no Programa do que as vagas previstas
no presente edital serão classificados para o ingresso de acordo com a produção
acadêmica (exigida no item 2 deste Edital) apresentada e exigida pelo Documento de
Área de Biodiversidade.
7. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Publicação do edital

16/10/2020

Período de Inscrições

19/10/2020 a 03/11/2020

Homologação das inscrições

05/11/2020

Período de avaliação das solicitações

07/11/2020 a 12/11/2020

Divulgação dos resultados

13/11/2020

Credenciamento

16/11/2020

8. RECURSOS
8.1. Solicitações de reconsideração ou recurso ao resultado serão aceitos até 48 horas
após divulgação do resultado, mediante solicitação ao PPGBN, somente via e-mail
secretaria.ppgbn@unila.edu.br, utilizando o formulário presente no Anexo II do
presente edital.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O credenciamento do docente no Programa terá a vigência de quatro anos, a contar
da data de homologação dos resultados pelo Colegiado do PPGBN.

9.2. O resultado do processo de credenciamento, por linhas, será aprovado e divulgado
pelo Colegiado do PPGBN, através de Edital até 13 de novembro de 2020.
9.3. Eventuais candidatos que atenderem aos critérios estabelecidos no Item 2 do
presente edital e que não foram classificados dentro do limite de vagas poderão ser
convidados a integrar o PPGBN a critério do Colegiado do PPGBN.
9.4. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGBN.
Foz do Iguaçu, 15 de outubro de 2020

______________________________________________
Prof. Dr. Michel Varajão Garey
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical

