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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde Animal na Amazônia (PPGSAAM), da Universidade 
Federal do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público o Processo de Seleção para Credenciamento de 
cinco (5) docentes para o programa. O presente Edital norteia-se no Documento de Área de Medicina Veterinária da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
1.2 Ressalta-se que para preenchimento das vagas de Docentes Permanente e Colaborador serão selecionados 
candidatos que atuem na área de Saúde Animal abrangendo as linhas de pesquisa “Processo Saúde-Doença nos 
Animais” e “Saúde Pública e Segurança Alimentar”.  

2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
Serão considerados elegíveis os candidatos que satisfizerem os seguintes requisitos e condições para o 
credenciamento: 

a) Possuir o título de Doutor; 

b) Possuir vínculo permanente com uma Instituição de Ensino Superior e/ou de Pesquisa; 

c) Ofertar pelo menos uma disciplina durante cada ano do quadriênio; 

d) Possuir o somatório de produção científica de no minimo dois artigos Equivalentes A1 na área de Medicina 
Veterinária no período de 2019, 2020, 2021 e 2022; 

e) Participar de no máximo dois (2) outros PPGs, conforme exigência publicada na portaria da CAPES Nº 81, DE 3 DE 
JUNHO DE 2016.  

f) Apresentar carta de autorização da Instituição de vínculo liberando o docente para atuar no                 PPGSAAM, em 
caso de docente externo à UFPA. 

g) Ofertar pelo menos uma vaga no Edital Complementar de Seleção de Mestrado 2022 do PPGSAAM. 
 

Parágrafo único - Para que o docente também possa orientar discente de Doutorado, será exigida, além dos requisitos 
supracitados, a orientação concluída de no mínimo duas dissertações de Mestrado em qualquer Programa de Pós-
graduação reconhecido pela CAPES. 

 
3. INSCRIÇÕES 
 3.1 As inscrições serão realizadas no período de 04 de abril a 06 de maio de 2022. As inscrições serão efetuadas 
exclusivamente pelo e-mail do programa, ppgsaamufpa@gmail.com  
 3.2 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Os candidatos deverão anexar à sua inscrição 
online os seguintes documentos SOMENTE em formato PDF: 

 

1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo 1).  

2. Imagem digitalizada da Carteira de identidade (RG) ou documento de identificação 

equivalente e do           CPF. 

3. Imagem digitalizada do Diploma de doutorado. 

4. Imagem digitalizada da portaria de admissão em instituição de pesquisa ou de ensino 
superior. 

5. Currículo Lattes (CL) atualizado com produção científica e orientações no período de 
2019-2022. A comprovação de artigos completos publicados em periódicos e artigos 
aceitos para publicação/prelo deverá ser anexada ao currículo, assim como a 
comprovação da experiência das orientações ou coorientações de Doutorado, 
Mestrado, Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso, Especialização ou 
equivalentes. A produção científica com o número de artigos e pontuação total deve 
ser devidamente preenchida segundo a Tabela 1 (Anexo 2). 

mailto:ppgsaam.ppgsaam@gmail.com


6. Proposta de pelo menos uma disciplina, conforme modelo disponível no Anexo 3 onde 

deverá constar: nome da disciplina, carga horária, objetivo, ementa, bibliografia 

básica, nível (mestrado/doutorado). 

 
4. AVALIAÇÃO 

Na avaliação, serão considerados os seguintes critérios: 
 

ITENS PESO 

Produção científica 3,5 

Orientações 3,5 

Projetos 3,0 

 
 

5. CRONOGRAMA 
As datas para realização das inscrições e sua homologação, bem como da divulgação dos     resultados, constam 

no quadro abaixo: 
 

ETAPA DATAS 

Inscrições 06 de abril a 06 de maio de 2022 

Homologação 10 de maio de 2022 

Recursos 11 a 13 de maio de 2022 

Avaliação 16 e 20 de maio de 2022 

Divulgação do resultado parcial 23 de maio de 2022 

Recursos 24 a 26 de maio de 2022 

Divulgação do resuoltado final 27 de maio de 2022 

 
6. RECURSOS 

Os recursos deverão ser devidamente protocolados via email do ppgsaam (ppgsaamufpa@gmail.com) até 48 
horas após a divulgação do resultado final e deverão detalhar os pontos considerados insatisfatórios. As análises 
serão realizadas pela Comissão designada pelo Colegiado do PPGSAAM e a divulgação do resultado será 
realizada 72 horas após o fim do período dos  recursos. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) As informações prestadas no formulário de inscrição e demais documentos serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o Programa do direito de excluir do processo seletivo aquele que não apresentar a 
documentação completa, com preenchimento integral e legível dos formulários e/ou se fornecer dados inverídicos, 
não cabendo recurso para este item. 
b) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios: 1º Produção científica e 2º           Orientações, conforme o 
Anexo 2. 

c) Ao se inscrever, os candidatos aceitam os termos constantes do presente edital. 

d) Todas as etapas serão divulgadas no site http://www.ppgsaam.propesp.ufpa.br 
e) Casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do PPGSAAM. 

 
Castanhal, 04 de abril de 2022. 

 
 
 

 
Carina Martins de Moraes 

Coordenadora do PPGSAAM 
Portaria no.  

Valíria Duarte Cerqueira 
Vice-Coordenadora do PPGSAAM 

Portaria no.  

mailto:ppgsaamufpa@gmail.com
http://www.ppgsaam.propesp.ufpa.br/
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ANEXO 1 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: Sexo: F M 

Naturalidade (Cidade/UF): Data de Nasc.: / / 

Nacionalidade: Estado Civil:  

RG: Local e data de emissão: CPF: 

Email: 

Endereço (profissional): 

Cidade /Estado: País: Telefone: 

Passaporte (candidato estrangeiro): Órgão/Data de emissão: 

Instituição de vínculo: 

Unidade de vínculo: 

Início do vínculo com a instituição de origem: 

Titulação: Ano:  

Instituição: 

Vaga: Docente Colaborador    Docente Permanente     

 

Declaro que este pedido contém informações completas e exatas; que aceito o sistema e os critérios adotados 
pela instituição para avaliá-las e que, durante todo o período de atividades no PPGSAAM, comprometo-me a 
cumprir o seu regulamento, para o qual solicito 
minha inscrição. 

 
Data: / / 

 
Local: 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO 2 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DAS ORIENTAÇÕES 
 
 

 
 
 

Ano 

PESO PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS DA ÁREA DE MEDICINA 
VETERINÁRIA* 

 
A1 

(100) 

 
A2 

(85) 

 
B1 

(70) 

 
B2 

(55) 

 
TOTAL 

PONTOS 

2019      

2020      

2021      

2022      

TOTAL      

*Critérios de Classificação Qualis - Medicina Veterinária 2013-2016 
Para as revistas que possuem Qualis Medicina Veterinária 2013-2016 serão considerados os equivalentes 
A1 descritos no documento de Área: 

A1 – 1,0 
A2 – 0,85 
B1 – 0,7 
B2 – 0,55 
B3 – 0,4 
B4 – 0,25 

Para revistas sem o qualis utilizar o fator de impacto conforme documento de área: 
A1 - Fator de Impacto igual ou superior a 3,800  
A2 - Fator de Impacto entre 3,799 e 2,500                                                 
B1 - Fator de Impacto entre 2,499 e 1,300                                                               
B2 - Fator de Impacto entre 1,299 e 0,001                                                               
B3 e B4 São indexados em bases MEDLINE, SCIELO, LILACS etc, mas sem Fator de Impacto  
B5 C – irrelevante, com peso zero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ano 

PESO ORIENTAÇÃO 

Doutorado 

(100) 

Mestrado 

(70) 

Especialização ou 
equivalentes 

(30) 

Iniciação 

científica 

(20) 

TCC 
(10) 

2019      

2020      

2021      

2022      

TOTAL      



EMENTA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANEXO 3 
MODELO DE PROPOSTA DE DE DISCIPLINA 

 

PROPOSTA DE DISCIPLINA 

Programa de Pós-graduação em Saúde Animal na Amazônia 

Nome da disciplina: 

Créditos: 

C.H Total: C.H Teórica: C.H Pratica: 

Modalidade: 

Curso (Mestrado/Doutorado): 

Professor(a) Responsável: 

 

 


