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RESOLUÇÃO Nº 01/2022 

 
 
 

Dispõe sobre os requisitos de recredenciamento 

de docentes no PPGCAT no ano de 2022.  

 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos, no uso de suas 

atribuições funcionais e regimentais, de acordo com o art. 4º do regimento do programa, que 

estabelece atribuição de organizar e orientar as atividades da pós-graduação, resolve:  

 

 

 Critérios para o recredenciamento dos docentes 

 

  Para recredenciamento junto ao Programa, o docente deverá contemplar os requisitos abaixo, 

os quais estão em consonância com o Regimento Interno do Programa e com os critérios de produção 

acadêmica elaborados pelo Colegiado do PPGCAT.  

 

1º. REQUISITOS PARA O RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE PERMANENTE 

 

1.1 Ter orientado, no PPGCAT, alunos de mestrado e doutorado no período entre 2018 e 2021. 

 

1.2 Fazer parte de grupo de pesquisa, com participação efetiva e comprovada em projetos nas 

linhas de pesquisa pertencentes ao Programa, sendo coordenador de pelo menos um projeto de 

pesquisa em andamento. 

 



 

 

1.3 Ter publicado entre os anos de 2018 e 2021 uma média de 1,6 Equivalente A1, a partir da 

consulta dos percentis atualizados das revistas e adoção do Qualis Único. O comitê de seleção 

consultará as bases de dados do Scopus e do Web of Science para identificar os percentis de 

cada periódico. Será utilizado, como referência, o percentil de maior valor, quando o periódico 

estiver indexado nessas duas bases.  

 

1.4 Mais de 50% da produção do docente entre os anos de 2018 e 2021 deve ter sido publicada em 

revistas com percentis ≥ 50. 

 

1.5 O docente deve ser autor correspondente ou primeiro autor em pelo menos 10% das suas 

publicações.   

 

1.6 Ter demonstrado, em sua trajetória e produção acadêmica no Programa, cumprimento ao 

regimento interno, em especial, às exigências para a produção científica e diplomação dos 

mestrandos e doutorandos.  

 

1.7 Ter ministrado, anualmente, disciplinas relacionadas às linhas de pesquisa do Programa.  

 

1.8 Apresentar Currículo Lattes (CNPq) atualizado até o mês de abril de 2022. 

 

    1.9 Poderá ser recredenciado como Permanente o docente sem vínculo funcional com a UFBA ou 

com vínculo em regime parcial de trabalho, desde que atendidas as condições especiais previstas 

na Portaria n° 174/2014 da CAPES, em seu Art. 2°, inciso IV, que são: 

  

a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

 

b) quando, na qualidade de professor visitante ou pesquisador aposentado, tenham firmado 

com a instituição termo de compromisso de participação como docente do PPG; 

 

 c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do PPG. 

 

 

2°. REQUISITOS PARA RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE COLABORADOR  

 

2.1 Fazer parte de grupo de pesquisa, com participação efetiva e comprovada em projetos nas 

linhas de pesquisa pertencentes ao Programa. 

 

2.2 Ter publicado, entre 2018 e 2021, artigos que resultem em uma média de Equivalente A1 igual 

ou superior a 1,0. O cálculo do Equivalente A1 será realizado de acordo com os percentis 

atualizados das revistas nas bases de dados do Scopus e do Web of Science. Será utilizado como 

referência o percentil de maior valor, quando o periódico estiver indexado nessas duas bases. 

 



 

 

2.3 Caso o docente esteja há 04 (quatro) anos ou mais como colaborador, deve possuir índices de 

produção compatíveis com aqueles de docente Permanente. 

 

2.4 Mais de 50% da produção do docente entre os anos de 2018 e 2021 deve ter sido publicada 

em revistas com percentis ≥ 50. 

 

2.5 O docente deve ser autor correspondente ou primeiro autor em pelo menos 10% das suas 

publicações.   

 

2.6 Ter ministrado, anualmente, disciplinas relacionadas às linhas de pesquisa do Programa; 

 

2.7 Ter orientado alunos de mestrado no PPGCAT, com ao menos uma dissertação defendida no 

período por um aluno do Programa.  

 

2.8 Apresentar Currículo Lattes (CNPq) atualizado até o mês de abril de 2022. 

 

 

 

 

Salvador, 04 de maio de 2022. 

 
 

 

 

 Prof. Dr. Luís Fernando Pita Gondim 
 Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

          em Ciência Animal nos Trópicos 

  


