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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical

(PPGBN) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado

pela Portaria n° 530/20 1 9/GR, publicada no Boletim de Serviço 471, de 16 de agosto de

2017, no uso de suas atribuições e com deliberação do Colegiado do PPBN, respaldado

pelo Regimento Interno do PPGBN, divulga o presente Edital de Fluxo Contínuo:

I DO OBJETO E DOS OBJETIVOS

1.1 O presente Edital tem por objetivo normatizar o fluxo contínuo das atividades

complementares produzidas pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em

Biodiversidade Neotropical.

1.2 São objetivos deste Edital:

I - Fomentar a atividade de pesquisa e extensão dos discentes do PPGBN da UNILA;

II - Estimular a prática da pesquisa como parte integrante do processo de formação

acadêmica;

III - Contribuir com a produção, a sistematização e a divulgação do conhecimento

produzido pelos discentes em parceria com o corpo docente do Programa;

IV - Contabilizar as atividades complementares em forma de créditos, em consonância

com o regimento interno do Programa.

2. DOS ITENS CONSIDERADOS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

2.1 Nenhuma atividade poderá ser pontuada duas vezes.

2.1 .1 Somente serão consideradas como atividades complementares as atividades

realizadas após o ingresso do discente no programa.

2.2 Considerar-se-ão atividades complementares:
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I - Artigo completo publicado ou aceito para publicação em periódico científico na área

de conhecimento de Ciências Biológicas, classificado no Estrato do Qualis CAPES na

área de Biodiversidade;

II - Autoria de livro com ISBN sobre assunto relacionado à área de Biodiversidade,

publicado em editora com corpo editorial ou entidade reconhecida academicamente;

III - Organização de livro com ISBN sobre assunto relacionado à área de

Biodiversidade, publicado em editora com corpo editorial ou entidade reconhecida

academicamente;

IV - Autoria de capítulo de livro com ISBN sobre assunto relacionado à área de

Biodiversidade, publicado em editora com corpo editorial ou entidade reconhecida

academicamente;

V - Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em anais de

Congresso na área de Biodiversidade;

VI - Trabalho científico apresentado em congresso com resumo expandido publicado
em anais ou em revistas especializadas na área de Biodiversidade;

VII- Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado publicado
em anais ou em revistas especializadas na área de Biodiversidade;

VIII - Tradução de livro sobre assunto relacionado à área de Biodiversidade, publicado

em editora com corpo editorial ou entidade reconhecida academicamente;

IX - Participação e organização de congressos e seminários na área de Biodiversidade;

X - Disciplinas complementares às obrigatórias do PPGBN (quando não contabilizadas

como optativas para integralizar os 8 créditos em disciplinas optativas) sejam do

programa ou em outro curso em tema relacionado à área de Biodiversidade ou tema

afim;

XI - Estágio de docência, desde que não haja obrigatoriedade de realização do estágio
no caso do aluno bolsista;

XII - Cursos de formação complementar, de no mínimo 8 horas, em temas relacionados

à atuação na área de Biodiversidade;
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XIII - Participação em projeto institucional de Extensão, no mínimo de um semestre

letivo.

XIV - Capacitação em laboratórios de pesquisa vinculados a Universidades e centros de

pesquisa, com o plano de trabalho aprovado pelo orientador e relatório assinado por

supervisor local;

XV - Palestra ou curso ministrado em eventos científicos relacionados à área de

biodiversidade;

XVI - Atuar como revisor de manuscritos submetido a periódico científico na área de

Biodiversidade de acordo com Qualis CAPES;

XVII - Atuar como revisor de trabalhos em eventos científicos;

XVIII -

Participação como ouvinte em palestras, mesas redondas e afins na área de

Biodiversidade;

XIV - Participação como ouvinte em palestras, mesas redondas e defesas de

qualificação e dissertação organizadas pelo PPGBN.

2.3 Da validação dos créditos

I - Os créditos a serem validados serão computados após a apresentação do material

pelo discente (formulário de requerimentos das atividades complementares e

certificados/comprovantes), os quais serão submetidos a análise do Coordenador do

Programa;

II - O formulário devidamente preenchido deverá ser entregue juntamente com a cópia
dos certificados na secretaria do PPGBN;

III - Não será aceita a entrega parcial de documentos;

IV - É vedado o aproveitamento duplo da atividade de estágio docência, como

disciplina optativa e como atividade complementar, devendo o discente especificar a

forma de aproveitamento, respeitando-se o regimento do programa, a norma de estágio
docência e o presente edital;

V - Os créditos a serem somados, terão como base a tabela a seguir, sendo que as

atividades não relacionadas deverão ser analisadas pelo Colegiado do Programa.
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Atividades Número de créditos por Pontuação máxima

unidade por unidade
_______________________________

Artigo completo publicado ou aceito 8,0 / artigo Al ou A2 8,0

para publicação em periódico
cientifico na area de conhecimento

6 0 / artigo Bi ou B2 8,0

de Ciências Biológicas, classificado 3,0 / artigo B3 a B4 5,0
no Estrato do Qualis CAPES na área _____________________

2,0 / artigo B5
_________________

3,0de Biodiversidade

1,0/Counão 3,0

indexados
__________________________________

Autoria de livro com ISBN sobre 6,0 / livro

__________________

6,0

assunto relacionado à área de

B iodivers idade, publicado em editora

corn corpo editorial ou entidade

reconhecida academicamente
2

Organização de livro com ISBN 3,0 / livro 6,0

sobre assunto relacionado à área de

Biodiversidade, publicado em editora

com corpo editorial ou entidade

reconhecida academicamente
2

Autoria de capítulo de livro com 2,0 / capítulo 6,0

ISBN sobre assunto relacionado à

área de Biodiversidade, publicado
em editora com corpo editorial ou

entidade reconhecida

academicamente
2

Tradução de livro sobre assunto 2,0 4,0

relacionado à área de Biodiversidade,

publicado em editora com corpo

editorial ou entidade reconhecida

academicamente
2

Trabalho científico apresentado em 2,0 4,0

congresso e publicado na íntegra em

anais de Congresso na área de
______________________ __________________
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Biodiversidade

Trabalho científico apresentado em
_______________________

1,5

___________________

4,0

congresso com resumo expandido,

publicado em anais ou em revistas

especializadas na área de

Biodiversidade

Trabalho científico apresentado em
_______________________

1,0

___________________

4,0

congresso com resumo simplificado

publicado em anais ou em revistas

especializadas na área de

Biodiversidade

Atuar como revisor de manuscrito

_______________________

2,0

___________________

4,0

submetido a periódico científico

indexado na área de Biodiversidade

Qualis CAPES ________________

Atuar como revisor de trabalhos em

___________________

1,0 por evento 4,0

eventos científicos
____________________

Participação em congressos e

________________________

1,0 por evento 4,0

seminários na área de Biodiversidade
__________________

Participação como ouvinte em

______________________

0,5 a cada duas horas 3,0

palestras, mesas redondas ou defesas palestra ou por defesa

de qualificação e dissertação

organizadas pelo PPGBN _________________

Participação como ouvinte em

_____________________

0,2 a cada duas horas 1,0

palestras, mesas redondas e afins na palestra ou por defesa

área de Biodiversidade
___________________

Organização ou participação como
_______________________

0,5 por evento 1,5

monitor em evento em congressos e

seminários na área de Biodiversidade
___________________

Disciplinas complementares às

_______________________

1 para cada 15 horas ou 4,0

obrigatórias do PPGBN (quando não proporção

contabilizadas como optativas para

integralizar os 8 créditos de

disciplinas optativas), cursadas no

PPGBN ou em outro curso em tema
_____________________

_________________
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relacionado à área de Biodiversidade

ou tema afim

Cursos de fonnação complementar,

_______________________

1 para cada 15 horas ou

___________________

3,0

de no mínimo 8 horas, em temas proporção

relacionados à atuação na área de

Biodiversidade

Capacitação em laboratórios de

_______________________

1 ponto para cada 40

___________________

3,0

pesquisa vinculados a Universidades horas de atividades

e centros de pesquisa, com plano de

trabalho aprovado pelo orientador e

relatório assinado por supervisor
local

____________________

Estágio de docência

_________________________

2 créditos por semestre! 2,0

disciplina
_____________________________________

Participação em projeto institucional 1 por cada semestre

___________________

2,0

de Extensão letivo

Palestra ou curso ministrado em 1,0 por atividade

__________________

3,0

eventos científicos relacionados a

área de biodiversidade
_______________________ ___________________

1 -Artigos em periódicos internacionais não indexados no Qualis Capes podem ser

considerados corno equivalentes aos extratos Qualis se apresentarem fator de impacto

JCR equi'alente ao de periódicos assim classificados.

2- Em caso de dúvida caberá avaliação do colegiado do PPGBN

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAlS

3.1 Havendo dúvida na comprovação e natureza das atividades realizadas a solicitação

será submetida ao colegiado do PPGBN para aprovação do seu aproveitamento na

forma de créditos de atividades complementares.

3.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação

em Biodiversidade Neotropical.
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Foz do Iguaçu, 13 de dezembro de 2019

Prof. Dr. Michel Varajão Garey

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical


