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EDITAL/2020 

 

Chamada Pública para credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em 

Biociências e Biotecnologia em Saúde (PPGBBS) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM)/Fiocruz PE  
 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde (PPGBBS) do 

InstitutoAggeu Magalhães (IAM)/Fiocruz PE, no uso de suas atribuições e segundo o Regulamento 

do PPGBBS, torna público o presente edital e convida docentes a apresentarem propostas para 

credenciamento no PPGBBS nos termos estabelecidos neste edital.  

 

 

CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES 

 

I. Condições para se candidatar ao credenciamento no PPGBBS como Docente Permanente (DP): 

1. Pertencer ao quadro efetivo de servidores do IAM/Fiocruz PE ou, em caráter excepcional, se 

enquadrar em uma das situações prevista na PORTARIA Nº 81, DE 3 DE JUNHO DE 2016. 

2. Ter titulação de Doutor em Curso da Área de Ciências Biológicas ou Áreas Afins (neste caso, tendo 

compatibilidade com as linhas de pesquisa do PPGBBS);  

3. Ter publicações no último quadriênio que correspondam a um total mínimo de 400 pontos, critério 

necessário para obtenção de conceito 5 na avaliação da CAPES na área de Ciências Biológicas III, e 

apresentar pelo menos duas das demais condições a seguir:  

a) Estar envolvido, como coorientador, em projetos em desenvolvimento no PPGBBS ou ter 

orientação/coorientação em outros Programas de Pós-Graduação; 

b) Estar cadastrado em grupo de pesquisa ativo do CNPq; 

c) Ser coordenador de projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento. 

4. As publicações nas quais o candidato for primeiro autor e/ou autor correspondente receberão a 

pontuação integral de acordo com o Qualis do artigo. Nas demais publicações, o candidato receberá 

metade da nota de acordo com o Qualis do artigo. 

 

II. Da inscrição e dos prazos 

1. As inscrições dos candidatos deverão ser efetuadas exclusivamente por email. A documentação 

deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF, não devendo exceder o limite total de 10 megabytes. A 

documentação deverá ser enviada para o endereço eletrônico da Secretaria Acadêmica: 

inscricaobbs@cpqam.fiocruz.br. Em caso de necessidade de ultrapassar o limite mencionado, o(a)  

candidato(a) deverá enviar mais de um correio eletrônico, tendo a devida cautela de demonstrar de 

forma clara e evidente a associação entre as mensagens eletrônicas. Recomenda-se que os arquivos 

enviados sejam identificados pelo nome do arquivo e do(a)  candidato(a). Obrigatoriamente, no campo 

assunto, deverão constar única e exclusivamente as seguintes palavras: Credenciamento de docentes. 

 

2. As solicitações e as inscrições serão avaliadas pela Comissão de Credenciamento (CC) e o resultado 

da avaliação será homologado pelo Colegiado do PPGBBS- IAM/Fiocruz PE; 

3. Após a homologação em Colegiado, o resultado da avaliação será divulgado conforme calendário 

abaixo. 
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Atividade Data / período 

Inscrições 09/11 a 16/11/20 

Prazo final para atualizar o currículo na Plataforma Lattes  16/11/20 

Avaliação das candidaturas pela CC Até 20/11/20 

Homologação dos resultados pelo Colegiado do PPGBBS 30/11/20 

Divulgação dos Resultados 01/12/20 

Recursos 02/12/20 

Divulgação do Resultado Final 04/12/20 

 

III. Documentos necessários 

1. No ato da inscrição para credenciamento deverão ser enviados os documentos descritos a seguir: 

a) Carta de Solicitação para credenciamento no PPGBBS, assinada pelo candidato, dirigida à 

coordenação do Programa informando: 

- a disponibilidade em aceitar pelo menos um orientando a cada processo seletivo; 

- disponibilidade de carga horária de 20 horas para integrar o curso e se dedicar às atividades do 

Programa (aulas, orientações, reuniões e demais atividades técnico-científicas); 

- compromisso de participar de pelo menos 50% das reuniões ordinárias do Colegiado do PPGBBS/ano; 

- compromisso de participação em disciplinas do PPGBBS para as quais tenha competência;  

- compromisso de manter-se como docente do Programa até o final do quadriênio; 

- participação em Grupo de Pesquisa relacionado com a linha de pesquisa indicada, reconhecido pelo 

CNPq; 

- manter o Currículo Lattes atualizado, incluindo no preenchimento dos dados do Lattes, a produção 

científica (artigos publicados e aceitos) e técnica; 

- compromisso de participar de bancas de processos seletivos e comissões do Programa até o final do 

quadriênio 

b) Projeto de pesquisa, individual ou como participante de um grupo, a ser desenvolvido no âmbito do 

PPGBBS e ajustado à linha de pesquisa de interesse do candidato; 

c) Apresentar, no caso de participação em disciplina já existente, plano e bibliografia por aula proposta 

e, para nova disciplina, proposta de plano de aulas, ementa e bibliografia; 

d) Uma versão impressa do Currículo Lattes completo e atualizado. 

 

IV) Número de vagas 

 Serão disponibilizadas quatro (04) vagas para docentes permanentes.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS E CONCLUSÃO DO PROCESSO: 

 

1.  A abertura de novos editais de credenciamento de docentes ocorrerá a intervalos mínimos de dois 

anos, em função da disponibilidade de vagas no Programa.  

 

2. A Comissão poderá, a seu critério, convocar o docente inscrito para apresentar seu projeto de 

pesquisa e/ou para prestar esclarecimentos sobre as escolhas da linha de pesquisa e das disciplinas às 

quais ele pretende se vincular ou sobre qualquer outro aspecto que julgar relevante na avaliação. 

 

3. Ao inscrever-se neste processo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e 

do Regulamento PPGBBS do IAM/Fiocruz-PE. 

 

4. O parecer final da CC será apreciado pelo Colegiado do PPGBBS, a quem caberá à aprovação final 

das solicitações de credenciamento, classificação das propostas dos candidatos por linha de pesquisa e 

definição do preenchimento das vagas estabelecidas. 

 

5. Recursos ao resultado do processo de credenciamento poderão ser encaminhados por escrito, se 

fundamentados em evidência de inobservância às normas que regulamentam este edital, no prazo informado no 

item III acima. 

 

 

Recife, 06 de novembro de 2020. 

 

Comissão de Credenciamento  

Dr. Christian Robson de Souza Reis, Departamento de Microbiologia 

Dra. Christina Alves Peixoto, Departamento de Entomologia 

Dr. Lindomar José Pena, Departamento de Virologia (Presidente) 

Dr. Luiz Carlos Alves, Departamento de Parasitologia 

Dra. Valeria Pereira Hernandes, Departamento de Imunologia 

 


