
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, CEP: 56304-205, Petrolina - PE 
Fone: (87) 2101-6863 www.cpgrnsa.univasf.edu.br/      e-mail: pgrnsa@univasf.edu.br  

 

EDITAL Nº. 02/2016 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO DA UNIVASF 

 

1. PREÂMBULO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido (PPGRNSA) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, em conformidade com o Regulamento do Programa 

aprovado em reunião ordinária do Conselho Universitário da UNIVASF em 11 de fevereiro de 2015, 

torna público o presente Edital e convida os professores e pesquisadores da UNIVASF, bem como de 

outras instituições de ensino e pesquisa, a apresentarem propostas para credenciamento no quadro 

de docentes do PPGRNSA nos termos aqui estabelecidos. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. O presente Edital objetiva credenciar professores e pesquisadores no quadro de docentes do 

PPGRNSA, de acordo com a decisão do Colegiado do Curso, reunido em reunião ordinária em 16 de 

novembro de 2016 em conformidade com o Regulamento do Programa que normatiza o ingresso e a 

permanência de docentes no Programa. 

 

2.2. O PPGRNSA estrutura-se com uma área de concentração em Produtos Bioativos do Semiárido e 

três linhas de pesquisa: 1) Química de Produtos Naturais, 2) Farmacologia e Biologia de Produtos 

Naturais e 3) Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos. A seguir a 

descrição das linhas de pesquisa do PGRNSA: 

 

1) Química de Produtos Naturais: estudo da composição química de produtos naturais do semiárido 

visando ao isolamento e determinação estrutural dos principais constituintes químicos. 

 

2) Farmacologia e Biologia de Produtos Naturais: Verificação das atividades biológicas de extratos e 

substâncias puras,  estudo do mecanismo do desenvolvimento de doenças que acometem o homem 

e os animais e avaliação de produtos naturais na terapêutica, bem como a determinação dos 

possíveis mecanismos de ação envolvidos e a participação dos principais sistemas de 

neurotransmissão.  

 

3) Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos: Desenvolvimento 

tecnológico, caracterização e controle de qualidade físico-químico e microbiológico de medicamentos 

e cosméticos à base de produtos naturais oriundos do Semiárido. 
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3. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  

 

3.1. A solicitação de credenciamento para orientação e atividades de ensino deverá ser feita por 

requerimento encaminhado pelo docente ao Colegiado do Curso. O requerimento deve especificar a 

linha de pesquisa em que o docente pretende atuar, deve conter um plano de disciplina a ser ofertada 

ao curso e estar acompanhado do currículo Lattes completo e atualizado, com a produção científica 

dos últimos 04 (quatro) anos (2013-2016). O candidato a orientador deve atender aos seguintes 

requisitos mínimos: 

 a) possuir título de Doutor, e ter experiência em orientação de discentes (PIBIC/PIVIC, 

PIBIT, TCC, especialização, mestrado ou doutorado); 

 b) Participar em grupo (s) de pesquisa com cadastro ativo no Diretório de Grupos de 

Pesquisas do CNPq; 

 c) possuir formação vinculada à linha de pesquisa do PPGRNSA em que pretende atuar, ou 

desenvolver atividades de pesquisa na linha pretendida; 

 d) apresentar, no mínimo, produtos equivalentes a, pelo menos, 150 pontos, de acordo com 

os critérios de avaliação da Área de Farmácia da CAPES, nos últimos 04 anos; 

 

Os pontos atribuídos a cada artigo variam de acordo com a classificação do periódico sendo 

atribuídos da seguinte forma: 

 

· Periódicos A1=100 pontos por artigo; 

· Periódicos A2=85 pontos por artigo; 

· Periódicos B1=70 pontos por artigo; 

· Periódicos B2=50 pontos por artigo; 

· Periódicos B3=30 pontos por artigo; 

· Periódicos B4=15 pontos por artigo (no máximo 3 artigos por docente); 

· Periódicos B5=5 pontos por artigo (no máximo 3 artigos por docente). 

· Os periódicos classificados no estrato C não recebem pontuação. 

 

Para as revistas que não possuem Qualis na área da Farmácia utilizar os critérios utilizados para a 

estratificação dos periódicos da Área de Farmácia: 

 

Estratos Fator de impacto JCR (j) Fator de impacto S 

A1 j ≥ 3,809  

A2 3,808 > j ≥ 2,856  
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B1 2,855 > j ≥ 1,699 h ≥ 0,997 

B2 1,698 > j ≥ 0,688 0,996 > h ≥ 0,402 

B3 0,687 > j ≥ 0,018 0,401 > h ≥ 0,184 

B4 0,017 > j ≥ 0,00 h ≥ 0,183 

B5 Indexados no  SciELO,   

PubMed/Medline,  International  

Pharmaceutical Abstracts, LILACS e 

não  indexados  no ISI/Web of 

Knowledge/Thomson Reuters e 

Scopus/SCImago/Elsevier 

 

C Não indexadas nas bases de dados 

indicadas no estrato B5 

 

j= Fator de impacto do JCR (ISI/Web of Knowledge/Thomson Reuters); h= Fato de impacto do SJR 

(Scopus/SCImago/Elsevier). 

 

 e) Demonstrar que possui capacidade de prover condições materiais e financeiras para 

desenvolvimento do projeto de pesquisa dos alunos; 

 f) Apresentar proposta de ministrar anualmente pelo menos uma disciplina no Programa.  

As disciplinas no programa estão disponíveis em http://www.cpgrnsa.univasf.edu.br/disciplinas. 

 g) Apresentar projeto de autoria do candidato, que seja executável em pelo menos 2 anos 

posteriores ao seu ingresso no Programa. 

 h) Não ter sido descredenciado de outro Programa de Pós-graduação nos últimos 2 anos 

anteriores. 

 

3.2. Não há número de vagas definido, as vagas de que trata o presente Edital serão definidas de 

acordo com a avaliação da produção científica do candidato (segundo critérios da Área da Farmácia), 

e o interessado poderá ser credenciado como docente permanente ou colaborador do Programa de 

Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido, observando o equilíbrio e a garantia da 

representatividade das diferentes linhas de pesquisa do programa. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições estarão abertas no período de 21 de novembro a 02 de dezembro de 2016, no 

horário das 8h00 às 11h30min e das 14h00 às 17h00. 

 

4.2. Do local da inscrição: os interessados formalizarão as inscrições, como disposto a seguir: 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, CEP: 56304-205, Petrolina - PE 
Fone: (87) 2101-6863 www.cpgrnsa.univasf.edu.br/      e-mail: pgrnsa@univasf.edu.br  

4.2.1. Pessoalmente, ou por procuração específica na Secretaria do Mestrado em Recursos Naturais 

do Semiárido da UNIVASF, situada na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus 

Universitário, Petrolina-PE, CEP 56.304-205, telefone (87) 2101-6863, e-mail pgrnsa@univasf.edu.br. 

 

4.2.2. Via postal por meio de SEDEX com Aviso de Recebimento – AR, com postagem até o dia 01 

de dezembro de 2016, dirigido à Coordenação do Mestrado em Recursos Naturais do Semiárido, no 

seguinte endereço: UNIVASF, Caixa Postal 252, CEP 56.304-205, Centro, Petrolina-PE. 

 

4.3. No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador devidamente constituído deverá entregar ou 

encaminhar por via postal os seguintes documentos:  

a) Ficha de inscrição ao Colegiado do Curso solicitando o credenciamento (Anexo 1); 

b) Cópia do diploma de doutorado; 

c) Cópia de documento de identidade e CPF; 

d) Currículo Lattes em versão completa com a produção dos últimos 04 (quatro) anos (2013-

2016); incluindo obrigatoriamente a cópia dos trabalhos publicados a partir de janeiro de 2013 

caracterizados como artigos em periódicos, livros e capítulos de livro;  

e) Planilha preenchida para indicação de artigos publicados em periódicos indexados no 

Qualis Capes Farmácia (Anexo 2);  

f) Comprovação de orientação de estudantes de iniciação científica, monitoria, tutoria, 

especialização, mestrado e doutorado; 

g) Projeto de Pesquisa indicando vinculação com a linha de pesquisa a qual pretende se 

credenciar. O projeto deverá conter no máximo 10 páginas, onde contenha Capa, Resumo, 

Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma, Orçamento e Referências 

Bibliográficas. Poderá ser apresentado projeto de pesquisa de acordo com o formato de agência de 

fomento. 

h) Plano de Trabalho, incluindo programa de disciplina 

(http://www.cpgrnsa.univasf.edu.br/disciplinas) a ser oferecida anualmente no PPGRNSA.  

 

5. DA ANÁLISE DO PROCESSO E HOMOLOGAÇÃO 

 

5.1. O processo deverá ser analisado por dois membros do corpo docente do Programa, que emitirão 

um parecer sobre a proposta de credenciamento (segundo critérios da Área da Farmácia na Capes), 

indicando a classe a qual o interessado deve ser credenciado (permanente ou colaborador), cabendo 

ao Colegiado avaliar e deliberar, em reunião, sobre o credenciamento. 

 

5.2. Os pareceristas analisarão a proposta de ingresso do docente ao quadro do PPGRNSA com 

base na avaliação acadêmica da proposta do candidato, observando critérios qualitativos e 

quantitativos e considerando a adequação e a pertinência: a) no cumprimento do Regulamento do 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, CEP: 56304-205, Petrolina - PE 
Fone: (87) 2101-6863 www.cpgrnsa.univasf.edu.br/      e-mail: pgrnsa@univasf.edu.br  

PPGRNSA; b) na vinculação à linha de pesquisa pretendida; c) no projeto de pesquisa; d) no conjunto 

da produção bibliográfica; e) no programa da disciplina proposta e no plano de trabalho apresentado. 

 

5.3. É vedado a qualquer parecerista julgar propostas de projetos em que: 

 a) Haja interesse direto ou indireto seu; 

 b) O interessado seja seu cônjuge, companheiro ou parente consangüíneo ou afim, em linha 

reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou 

 c) Esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro do PPGRNSA ou 

seus respectivos cônjuges ou companheiros. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE 

 

Os docentes credenciados terão as seguintes atribuições: 

a) orientar e acompanhar o aluno no planejamento e execução do projeto de dissertação, 

dentro de uma das linhas de pesquisa do programa; 

b) acompanhar o aluno ao longo do Curso, na escolha e desenvolvimento de disciplinas e 

atividades; 

c) autorizar, semestralmente, a matrícula do aluno de acordo com o plano de estudo; 

d) diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do aluno e 

orientá-lo na busca de soluções; 

e) emitir parecer em processos solicitados pelo Coordenador do Colegiado; 

f) ministrar disciplinas; 

g) tentar obter financiamentos para desenvolvimento dos projetos; 

h) fazer parte de bancas julgadoras de dissertações; 

i) conduzir o orientando a fim de que a defesa de sua dissertação seja realizada dentro dos 

prazos para integralização presentes no Regimento, sem que haja prejuízo ao Programa. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A inscrição do candidato à vaga de orientador implica a aceitação de todos os itens descritos 

neste Edital; 

 

7.2. Na pontuação dos livros será considerada a classificação de livros da Área de Farmácia na 

CAPES, que considera apenas as obras acadêmicas, com mais de 50 páginas, não admitindo outras 

modalidades como livros didáticos, manuais, obras literárias e de divulgação. 

 

7.3. O credenciamento do docente no PPGRNSA não implica redução automática da carga horária de 

ensino na graduação; 
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7.4. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 09 de dezembro de 2016; 

 

7.5. As informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido, linhas 

de pesquisa, estrutura curricular, corpo docente, entre outros, encontram-se disponíveis para consulta 

no endereço http:/www.cpgrnsa.univasf.edu.br/. 

 

7.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGRNSA.  

 

 

 

Profa. Dra. Xirley Pereira Nunes 

Coordenadora PPGRNSA 
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Anexo 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DO SEMIÁRIDO DA UNIVASF 

 
 

 
NOME COMPLETO: ________________________________________________________________ 
 
RG: _________________ CPF: _____________________ MATRICULA SIAPE: _________________ 
 
CARGO: ____________________________________FUNÇÃO: _____________________________ 
 
INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE: ____________________________________________________ 
 
TITULAÇÃO: __________________________ AREA DE ATUAÇÃO: _________________________ 
 
SETOR/DEPARTAMENTO: __________________________________________________________ 
 
TELEFONE PARA CONTATO: ________________________________________________________ 
 
EMAILS: _________________________________________________________________________ 
 
GRUPODE PESQUISA QUE ATUA: ____________________________________________________ 
 
LINHA DE PESQUISA QUE DESEJA ATUAR: ____________________________________________ 
 
 

 

______________________________ 

Assinatura do candidato 

 

Anexo 2 

 

Planilha para indicação de artigos publicados em periódicos indexados no Qualis Capes 
Farmácia* 

 

  

Área Farmácia 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 
Total de 
pontos 

2013               

2014               

2015               

2016               

Soma Total 
  

 
*ENTREGAR A COMPROVAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO 


