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ANEXO IV 
 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO NO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS (PPGBTC) 
 

● Este formulário será utilizado para pautar o processo de credenciamento ou recredenciamento de Docentes 
no PPGBTC/UFSC.  

● O preenchimento deve atender ao disposto na Resolução Normativa Nº 154/2021/CUn de 04 de outubro de 
2021, o Regimento Interno do PPGBTC de 14 de junho de 2022, no Regimento Vigente deste Programa. 

● O requerente deve preencher os campos abaixo e anexar os comprovantes. 
 
Nome do requerente: 

 
▪ Produção Científica e tecnológica: 
- Publicações intelectual científica, pedidos de patente, de registro ou certificado de proteção de propriedade intelectual 
ou depósito junto ao INPI, e outros produtos. 
- Analisar a qualidade, a regularidade e a ligação da produção à linha de pesquisa. 
 
 
 
 
 
▪ Regularidade na publicação científica com orientandos: 
- Existência e quantidade de orientandos ou orientados (até 5 anos) como autores e com publicação ligada à linha de 
pesquisa. 
 
 
 
▪ Atividades de impacto na sociedade e internacionalização:  
- Qualidade e quantidade de atividades no âmbito do PPG que refletem impacto na sociedade e de ações de 
internacionalização no âmbito do PPGBTC; 
 
 
 
 
▪ O aporte proposto à linha de pesquisa é de interesse ao PPGBTC: 
- A partir dos seminários e entrevistas realizadas, descrever como o credenciamento irá agregar ao PPG para o 
fortalecimento do PPG; 
- No caso de recredenciamento, considerar como as produções, disciplinas ministradas e teses/dissertações se alinham 
e fortalecem a linha de pesquisa do PPG. 
 
 
 
 
▪ Infraestrutura laboratorial e recursos financeiros para a formação de pesquisadores  
- Auxílios recebidos no período e os principais equipamentos do laboratório. 
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▪ Avaliação discente nas disciplinas ministradas 
- Descrever se a participação do docente na disciplina ministrada contribuiu para a formação dos discentes e como foi 
avaliada pelos discentes, considerando as criticas positivas e negativas, se houver. 
 
 
 
 
▪ Avaliação da disciplina a ser ministrada na área, se pertinente 
- A disciplina proposta tem correlação com a Área de Concentração e Linha de Pesquisa do PPG; 
- Há sobreposição com outras disciplinas já propostas no PPG. 
 
 
 
 
▪ Avaliação do planejamento do docente para o biênio 
- O planejamento do docente para o próximo biênio está coerente com o esperado para o PPGBTC?  
- Propostas para o biênio anterior foram satisfatórias (cumprimento das metas)? 
 
 
 
 
 

DEFICIÊNCIAS/INCONSISTÊNCIAS NOTADAS 
Favor justificar os itens assinalados nos quadros correspondentes 

 
▪ � Produção intelectual insuficiente / não relacionada à linha / sem coautoria de orientados ou orientandos. 
 
 
 
 
▪ � Linha de pesquisa não ligada à área para a qual está sendo solicitado o credenciamento / não relevante ao 

programa. 
 
 
 
 
▪ � Financiamento e/ou infra-estrutura não condizente para sustentar uma orientação. 
 
 
 
 
▪ � Planejamento do docente não condizente com o esperado pelo PPGBTC. 
 
 
 
 
▪ � Credenciamento em um número excessivo de Programas de Pós-Graduação (descrever número e nível) 

� Número excessivo de orientandos 
� Inobservância de prazos de defesa de orientandos 
� Oferta infrequente de disciplinas / problemas nas disciplinas  
� Baixa ou nenhuma participação em comissões do PPGBTC 
� Outros (descrever):  
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PARECER FINAL DO RELATOR 

 
▪ � NÃO RECOMENDADO 
▪ � RECOMENDADO: 
 Como  � Docente Permanente  � Docente Colaborador 
  � Docente Visitante 
  
 Para  � Mestrado   � Mestrado e Doutorado 
  � Ministração de disciplina somente 
 
Espaço para outros comentários que julgue pertinente quanto à importância deste docente ao desenvolvimento: 
 
 
 
 
Nome do relator: 
 
Data:_____/_____/_____ 
 
Assinatura: 
 
 
 


