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Critérios para a seleção de candidatos a Professor Visitante a que se refere o edital 
55/2015 – UFG na Fase I - Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 

 
- Podem se inscrever candidatos portadores do título de doutor há pelo menos dois 

anos (até dezembro de 2013), que deverão atuar em dedicação exclusiva nas 

linha(s) de pesquisa(s) desenvolvida(s) no PPGCB (Bioquímica, Farmacologia, 

Fisiologia, Genética ou Morfologia)  

- Os candidatos deverão apresentar pontuação mínima de 44 pontos, conforme 

valores considerados e descritos abaixo. Serão consideradas as produções científicas 

(artigos, capítulos de livros e patentes) publicadas a partir de 2013 e aquelas já 

aceitas para publicação em 2015/2016. 

 - Itens a serem considerados e respectivas pontuações: 

a) Periódicos (Estratificação em consonância com a projeção da área CB2-CAPES para o 
período 2013-2016): 

 
A1: JCR ≥ 4,6                     (22 pontos) 
A2:  JCR ≥3,5 e ≤ 4,59      (19 pontos) 
B1:  JCR ≥ 2,5 e ≤ 3,49     (15 pontos) 
B2: JCR ≥ 1,7 e ≤ 2,49      (12 pontos) 
B3: JCR ≥ 1,1 e ≤ 1,69      (9 pontos) 
B4:  JCR ≥ 0,8 e ≤ 1,09     (6 pontos) 
B5: JCR ≥ 0,01 e ≤ 0,79    (2 pontos) 
C: Sem JCR                         (0,0 pontos) 
 
b) Capítulos de livros em editora internacional com corpo editorial (15 pontos) 
c) Capítulos de livros em editora nacional com corpo editorial (9 pontos) 
d) Patentes (15 pontos)  
e) Estágio pós-doutoral em instituição nacional (período ≥ 6 meses) (5 pontos) 
f) Estágio pós-doutoral em instituição estrangeira (período ≥ 6 meses) (15 pontos) 
g) Artigos estratificados como primeiro autor (5 pontos/artigo) 
h) Artigos estratificados como autor correspondente (6 pontos/artigo) 
i) Orientador principal de doutorado (5 pontos/aluno) 
j) Orientador principal de mestrado (5 pontos/aluno) 

          k) Orientador principal de iniciação científica (2 pontos/aluno) 
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Em caso de empate de pontuação entre candidatos, o desempate será efetuado seguindo a ordem 
dos critérios abaixo: 
 
1) Número de artigos Qualis A1 
2) Soma da pontuação dos artigos com estratificação igual ou acima de B1 
3) Pós-doutorado realizado em instituição estrangeira  
4) Tempo de titulação de doutorado  
 
 

Outras Informações: 
- Inscrições: 14 a 30/10/2015 
- Divulgação das inscrições homologadas: 04/11  
   Período de recurso: até 48h após a divulgação das inscrições homologadas 
- Divulgação do resultado Fase I: 09/11 
  Período de recurso: até 48h após a divulgação do resultado final 
- As solicitações de emissão de GRU (Guia de recolhimento da união) no valor de 172,00 deverão 
ser realizadas pelos e-mails pcghedini@gmail.com e ppgcbufg@gmail.com em período anterior ao 
momento da inscrição e com no mínimo 24 h antes da realização da mesma.  
- As inscrições por via eletrônica deverão ser encaminhadas aos e-mails pcghedini@gmail.com e 
ppgcbufg@gmail.com 
- As inscrições presenciais deverão ser efetuadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas – ICB 4, 2º Andar, Campus Samambaia – período das 9 às 11:30h e das 14 às 
16:30h. (telefone 62 3521-1178) 
- Contato Coordenador: pcghedini@gmail.com; telefone 62 3521-1725 (Paulo César Ghedini) 
 
 

 

 


