
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL NA AMAZÔNIA 

CAMPUS DE PARAUAPEBAS 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PPGPAA 2020 
EDITAL 03/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em e Produção Animal na Amazônia – 
PPGPAA da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Campus de Parauapebas, 
no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, o 
processo de seleção para credenciamento de docentes no quadriênio 2021-2024. 
 

1. INSCRIÇÕES 
1.1 As inscrições para a seleção estarão abertas de 30 de novembro de 2020 à 30 de 

janeiro de 2021. As inscrições serão feitas através do envio da documentação por email 
para o email ppgpaa.parauapebas@gmail.com. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido, disponível no Anexo 1 deste 
edital. 
2. Carta de intenção ao credenciamento (máximo 2 páginas), contendo pelo menos: 
Detalhamento sobre a área de trabalho que pretende atuar; Impacto do 
desenvolvimento de suas futuras pesquisas para a região amazônica; Estratégias que 
irá utilizar para custear os experimentos a serem conduzidos. 
3. Proposta de pelos menos uma disciplina, conforme modelo (Anexo 2).  
4. Cópia do diploma de doutorado. Não são aceitos: atas de defesa, declarações de 
conclusão ou data de provável conclusão do curso de doutorado.  
5. Cópia de portaria de admissão em instituição de pesquisa ou de ensino superior (ou 
similar). 

 
1.2 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 (por 
exemplo: preenchimento equivocado no currículo de resumos como sendo artigos 
completos em periódicos, artigos no prelo como publicados, erros em anos da 
publicação e etc.), não cabendo recurso para este item.  

 
1.3 Ao se inscrever, o(a) candidato(a) aceita os termos constantes do presente edital. 

 
1.4 Os candidatos deverão indicar no formulário de inscrição (ANEXO 1) a área de 

trabalho (indicada pelo próprio candidato). 
 



2. DAS VAGAS 
2.1 Não existe limite de vagas para o credenciamento, desde que o docente atinja 

o perfil definido com base nos critérios pré-estabelecidos abaixo. 
 
2.2 O Colegiado do PPGPAA reserva-se no direito de definir como prioridade de 

áreas de trabalho as listadas abaixo: 
• Etologia e bem-estar animal;  
• Nutrição de não ruminantes 
• Produção de não ruminantes;  
• Genética e melhoramento genético animal;  
• Reprodução animal; 
• Forragicultura; 
• Economia, gestão e/ou administração de sistemas de produção animal. 

 
2.2.1 O PPGPAA vislumbra a criação de uma nova linha de pesquisa, com enfoque 
em animais não ruminantes. Dessa forma, um maior quantitativo de inscrições de 
candidatos com este perfil de atuação será benéfico à avaliação/credenciamento. 

 
2.3 As áreas de trabalho prioritárias não impedem inscrições em quaisquer que seja 

a área de produção animal, desde que atendam o objetivo da área do PPGPAA: 
“Desenvolver tecnologias e gerar conhecimentos voltados para a produção animal na 
região Norte do Brasil, mais especificamente, Sul e Sudeste do Pará (...)” 

 
2.4 Para o credenciamento de qualquer docente será respeitado os critérios de 

proporcionalidades de docentes permanentes definidos pela CAPES, tais quais: 
porcentagem mínimas de docentes permanentes; porcentagem máxima de docentes 
permanentes de fora da instituição do PPG; balanceamento entre as linhas de pesquisa, 
porcentagem de jovens docentes permanentes (JDP – docente doutor com o tempo 
máximo de titulação de até cinco anos anteriores ao seu credenciamento), entre outros. 

 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
3.1 Os critérios de avaliação foram definidos de acordo do as “Normas para 

credenciamento e descredenciamento de docentes do Programa de pós-graduação em 
Produção Animal na Amazônia”, disponível no site do PPGPAA. 

 
3.2 Os critérios são baseados no documento de área da CAPES, da área 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros de 2019 e na ficha de avaliação do quadriênio 2017-
2020 (publicados no site da Capes). 

 
3.3 Os critérios de avaliação são baseados de forma igualitária nos seguintes itens:  
I. Produção intelectual do docente no quadriênio 2017-2020; classificando os 

artigos em Equivalente A1 (conforme ficha de avaliação 2017-2020 e conforme Qualis 
quadriênio 2013-2016 da Capes), valorizando artigos em que o candidato é o líder da 
pesquisa; valorizando artigos de pesquisas que que fazem inferência a produção animal 
na Amazônia e valorizando artigos de impacto internacional. 

II. Ampliação das temáticas de pesquisa (áreas) do PPGPAA. 



III. Impacto da área de trabalho sobre a produção animal na Amazônia e 
principalmente no Sul e Sudeste do Pará. 

IV. Capacidade de captação de recursos para o desenvolvimento das pesquisas. 
 
3.4 Os critérios serão avaliados com base na documentação enviada pelo docente e 

com base em seu currículo Lattes. Se necessário o colegiado do PPGPAA se reserva no 
direito de entrar em contato com o candidato para tirar dúvidas sobre sua atuação. 

 
3.5 O docente candidato poderá ser selecionado para compor o quadro de docentes 

do PPGPAA na modalidade de docente permanente, jovens docentes permanente (JDP) 
ou docente colaborador, conforme definido pelo Colegiado do PPGPAA. 
 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
4.1 A lista com o nome dos docentes credenciados será divulgada até o dia 30 de 

fevereiro de 2021 na página do programa: www.ppgpaa.com.  
 

4.2 Os candidatos não contemplados receberão por email um ofício apresentando 
o parecer para não credenciamento até o dia 30 de fevereiro de 2021. 

 
4.3 Pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados à coordenação do 

PPGPAA (via e-mail ppgpaa.parauapebas@gmail.com), em até cinco dias úteis após a 
divulgação do RESULTADO e deverão apresentar justificativas claras sobre os pontos a 
serem reconsiderados. O colegiado do PPGPAA analisará o pedido de recurso e em no 
máximo 30 dias retornará com a decisão. 

 
4.4 Os docentes selecionados para o quadro do PPGPAA terão que respeitar o 

regimento do PPGPAA e o regimento geral da pós-graduação da UFRA durante todo o 
período de contribuição com o PPG. 
 

4.5 As atividades dos docentes junto ao PPGPAA iniciarão de forma imediata e os 
docentes permanentes e jovens docentes permanentes (JDP) necessariamente 
precisarão ofertar vaga para mestrado no edital 2021.2. 
 

4.6 Em caso de eventual fusão do PPGPAA com algum outro PPG, os docentes 
selecionados por este edital estão sujeitos a avaliação interna para que sua permanência 
no possível novo PPG seja realizada. 

 
4.7 Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do PPGPAA. 
 

Parauapebas, 10 de novembro de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Raylon Pereira Maciel 
Coordenador do PPGPAA 
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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PPGPAA 2020 

 
 

Formulário de Inscrição 
Nome: 
Instituição de Vínculo: 
E-mail: 
Telefone: 
Link do Lattes: 
Ano de conclusão do doutorado: 
Área de trabalho que se propõe a exercer no PPGPAA: 
 
  
Naturalidade (Cidade/UF/País) 
Data de nascimento: 
Estado Civil: 
RG/Local/data de emissão: 
CPF: 
Endereço profissional: 
Cidade/Estado: 
Início de vínculo com a instituição: 
Instituição de conclusão do doutorado: 
Outras informações importantes:  
 
Declaro que este formulário e todos os anexos que seguem contém informações completas e exatas; que 
aceito o sistema e os critérios adotados pela instituição para avaliá-lo e que, durante todo o período de 
atividades no PPGPAA, comprometo-me a cumprir o seu Regulamento, para o qual solicito minha inscrição. 
Data: Local: Assinatura do(a) candidato(a)                
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Modelo de EMENTA da disciplina: 
 
Apagar textos em vermelho 
 

CARÁTER (não é necessário preencher) 
CÓDIGO (não é necessário preencher) 
DISCIPLINA (nome da disciplina) 
CH Total  CH Teórica  CH Prática  Créditos 
(múltiplo 
de 15) 

(múltiplo 
de 15) 

(múltiplo 
de 15) 

CH Total / 
15 

OBJETIVOS 
(preencher com os objetivos da disciplina) 
EMENTA 
(preencher os conteúdos que serão abordados no decorrer da disciplina) 
BIBLIOGRAFIA 
(apresentar as referências bibliográficas da disciplina. No mínimo 5, preferencialmente 
recentes) 
PERIÓDICOS 
(apresentar os principais periódicos científicos que irá utilizar no decorrer da disciplina) 

 
 
 
 


