
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 EDITAL N° 01/2022 PPGCM/FAMED/UFAL  

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA DOCENTES 
PERMANENTES E COLABORADORES (RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO) DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS 
MÉDICAS  

 
  

O Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas 
(PPGCM/FAMED/UFAL) da UFAL torna público o presente edital interno 
referente ao recredenciamento e descredenciamento de docentes 
permanentes e colaboradores, nível de Mestrado, conforme o calendário da 
CAPES quadriênio 2021-2024. O corpo docente atual (permanentes e 
colaboradores) passará por processos de recredenciamento ou 
descredenciamento conforme normas vigentes dos documentos de área da 
CAPES, o Regimento Interno e das Normas Complementares do PPGCM. 
  

Art. 1° - Para ser recredenciado como docente permanente ou colaborador 
no PPGCM, o candidato deverá atender os seguintes critérios e preencher 
os anexos II e III enviando para o e-mail do PPGCM 
(ppgcm@famed.ufal.br) com os comprovantes necessários dentro do 
período constante no cronograma do edital constante no Anexo I: 

1. Possuir título de Doutor reconhecido pelo MEC ou equivalente ou Livre 
Docência; 

2. Pertencer preferencialmente ao quadro efetivo da Universidade Federal 
de Alagoas, com atividades de ensino e pesquisa com atuação na área 
de saúde envolvendo estudos clínicos, básicos e/ou experimentais de 
acordo com as delimitações do documento de área da CAPES, ao qual o 
PPGCM está vinculado; 

3. Ter produção científica relevante no último quadriênio e no atual 
(totalizando o período de 2017-2022), atrelada à linha de pesquisa que 
pretende se manter no PPGCM; 

4. Ter disponibilidade para orientação dos alunos do PPGCM; 
5. Curriculum cadastrado na Plataforma Lattes e atualizado nos últimos 

trinta dias; 

6. Disponibilidade em se manter como docente responsável ou colaborador 
de disciplina do PPGCM, seja uma nova disciplina ou uma disciplina já 
ofertada no programa; 

mailto:ppgcm@famed.ufal.br


7. Demonstrar capacidade de captação de recursos para pesquisa científica 
através da coordenação ou colaboração em projetos aprovados por 
editais de agências de fomento, no último quadriênio. Serão valorizadas 
orientações de discentes bolsistas.

 
Art. 2° - Ter disponibilidade para ofertar ao menos uma disciplina por ano, 

totalizando um mínimo de 30 horas; 
 

Art. 3° - O recredenciamento do docente terá validade de até 03 (três) anos, 
podendo ser renovado, a critério do Colegiado do PPGCM, por períodos 
subsequentes de igual duração. 

Art. 4° - O docente que em 03 (três) anos consecutivos não atender às 
normas estabelecidas pelo Colegiado será descredenciado para atuar no 
PPGCM, até novo processo de credenciamento. 

Parágrafo único - A avaliação final do docente para recredenciamento 
no PPGCM, versará sobre os itens contidos no Artigo 1°, conforme o 
quadriênio 2017-2020 (também serão consideradas produções dos anos 

de 2021 e 2022), devidamente cadastrados no Currículo Lattes do 
CNPq e confirmadas por envio de documentos de comprovação, 
além do preenchimento e avaliação do Anexo II. 

 
Art. 5° - Os casos omissos serão avaliados pela comissão de 

recredenciamento podendo ser levados ao Colegiado do PPGCM para 
deliberação. 

 

Maceió, 02 de Maio de 2022 

 

Prof. Dr. Valfrido Leão de Melo Neto 

Presidente da Comissão de Recrecendiamento/ Descredenciamento Docente 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



Anexo I 

 

 

Cronograma  

 

 Atividade  Data 

Lançamento do edital  02/05/2022 

Período de envio dos documentos 02/05/2022 à 13/05/2022 

Confirmação do recebimento dos documentos  16/05/2022 

Período de recurso do recebimento dos documentos  17/05/2022 à 19/05/2022 

Resultado do recurso 20/05/2022 

Resultado final  27/05/2022 

Período de recurso ao resultado final  30/05/2022 à 31/05/2022 

Resultado final após o período de recurso  03/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II 

Docente deve preencher a tabela abaixo de acordo com dados atualizados 
nos últimos 30 dias em seu Currículo Lattes. 

Avaliação:  

● De 0 a 7 itens satisfatórios: Conceito Ruim. Resultado: Descredenciamento 

● De 8 a 10 itens satisfatórios: Conceito Bom. Resultado: Recredenciamento 

● Mais de 10 itens satisfatórios: Conceito Ótimo. Resultado: Recredenciamento 

 Itens Parâmetros Conceito  
(Satisfatório/Insatisfatório) 

1 Declarar ter disponibilidade para Orientar 
Alunos no PPGCM no ano corrente e nos 
anos vindouros 
 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

2 Declarar ter disponibilidade para se manter 
como docente responsável ou colaborador 
de disciplina do PPGCM, seja uma nova 
disciplina ou uma disciplina já ofertada no 
programa 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

3 Interdisciplinaridade: Lecionar em disciplina 
com professores de mais de uma área ou 
Publicação de artigos com pesquisadores 
de outra área ou linha de pesquisa. (Anexar 
Artigo, Ementa da disciplina ou Folha do 
Diretório do Grupo de Pesquisa)  

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

4 Número de programas de pós-graduação 
que participa 

Até 3: Satisfatório 
> 3 : Insatisfatório 
 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

5 Disciplinas ofertadas em concordância 
com a linha de pesquisa 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

6 Publicação de artigos na linha de pesquisa 
do docente 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

7 Publicação com outros orientadores do 
PPGCM 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

8 Publicação com discentes do PPGCM Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 



9 Pesquisador Produtividade  Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

10 Captação de fomento Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

11 Pontuação da produção científica no 
quadriênio 2017-2020, incluir 2021 e 2022 
Qualis: A1=100 pontos, A2=80, A3=60, A4 = 
40, B1= 30, B2= 20, B3= 10, B4= 5, C= 0. 

≥600 pontos: 
Satisfatório 
< 600 pontos: 
Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

12 Quantidade de disciplinas ofertadas ≥1: Satisfatório 
Nenhuma: 
Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

13 Orientandos com dissertações defendidas Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

14 Orientação concluída ou em andamento de 
2 ou mais discentes, no quadriênio 2017-
2020, incluir 2021 e 2022 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

15 Orientação de iniciação científica na 
graduação 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

16 Fator H, enviar escore e tabela anexa com 
os artigos usados como base de cálculo 
(Google Scholar) 

Fator H: ______ 
 
Enviado: 
Satisfatório 
Não enviado: 
Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

17 Publicação com pesquisadores de 
instituições internacionais 

Sim: Satisfatório 
Não: Insatisfatório 

(    )Insatisfatório 
 
 
(    )Satisfatório 

Total Número de Itens Satisfatórios Preenchimento 
pela Comissão de 
Avaliação 

(    )Recredenciado 
(    )Descredenciado 

Declaro que todas as informações fornecidas na planilha são verídicas e de acordo com 
meus dados no Currículo Lattes atualizado nos últimos 30 dias. 

 
Maceió, _____, de _____, 2022 

 
 ____________________________________________         ____________________________________________ 
            Docente do PPGCM FAMED/UFAL                Comissão de avaliação PPGCM FAMED/UFAL 

 



                   

ANEXO III 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 EDITAL N° 01/2022 PPGCM/FAMED/UFAL  

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA DOCENTES PERMANENTES E 
COLABORADORES (RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO) DO 

PROGRAMA DE MESTRADO EM CIÊNCIAS MÉDICAS  

 
 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO OU DESCREDENCIAMENTO  
DO PPGCM FAMED/UFAL 

 
 

Eu, professor _______________________________________________, CPF: _______________________, 

venho por meio desta, solicitar (   )Recredenciamento   (   )Descredenciamento, do 

Programa de Ciências Médicas da FAMED/UFAL. No caso de recredenciamento, favor 

preencher obrigatoriamente os itens abaixo: 

 

● Declaro que estou disposto a orientar discentes do referido programa no quadriênio 

vigente (2021 - 2024), contribuindo para o programa:   (   )Sim      (   )Não                  

 

● Declaro que estou disposto a participar como responsável ou colaborador de disciplina 

ofertada no programa, seja disciplina já existente ou disciplina nova, no quadriênio 

vigente (2021-2024): (   )Sim      (   )Não  

 

● Declaro que estou disposto a integrar as Comissões relacionadas ao PPGCM 

FAMED/UFAL, no quadriênio vigente (2021-2024): (   )Sim      (   )Não 

 

Maceió, _____ de _____ de 2022 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas FAMED/UFAL 


