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CHAMADA INTERNA PARA RECREDENCIAMENTO  
DO PPGBTC - 2022 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências (PPGBTC) do Centro de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e a Comissão de Credenciamento e Recredenciamento 

deste PPG faz saber que, no período de 05 de setembro a 25 de setembro de 2022, estará aberta a inscrição para 

solicitação de recredenciamento neste PPG para um período de dois (2) anos (01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro 

de 2024).  

I. DOS REQUISITOS 

Estão aptos a requererem o recredenciamento no PPGBTC os docentes já credenciados como permanente, 

colaborador ou visitante e que cumpram os requisitos dispostos na RESOLUÇÃO N°. 001/PPGBTC/2022, DE 24 DE 

MAIO DE 2022. 

 

II. DAS VAGAS 

Considerando o Planejamento Estratégico do PPGBTC para os anos 2020 a 2024, o PPG disponibilizará para 

recredenciamento no máximo 18 vagas para docentes permanentes e 6 vagas para docentes colaboradores. A 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento poderá reduzir o número de vagas para que sejam mantidos os índices 

de produção global do PPG e os critérios estabelecidos no Planejamento Estratégico, caso necessário. 

III. DA INSCRIÇÃO 

Para solicitar o recredenciamento, o docente deverá efetuar OBRIGATORIAMENTE a sua inscrição online 

pelo link https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=226&ticket=ST-2557-

vijRooXYPMRvkz5uBPWCZEcwAJgsistemas.ufsc.br, disponível na página do PPGBTC (Solicitações > Docentes > 

Service - Credenciamento/recredenciamento. NÃO É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS 

CAMPOS DO FORMULÁRIO, APENAS OS CAMPOS INDICADOS COMO OBRIGATÓRIOS. 

São exigidos os seguintes documentos em arquivo compactado ZIP que será anexado ao formulário on-line: 

a) Formulário de credenciamento de docentes devidamente preenchido (ANEXO I – Disponível para 

download), informando o link do Curriculum Lattes e ORCID atualizado; 

b) Planejamento de trabalho para o próximo biênio (ANEXO II – Disponível para download), contendo as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, produção científica e/ou tecnológica que pretende produzir junto 

ao PPG, com base nos critérios mínimos de PPG nota 6 CAPES; 
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c) Caso houver, comprovação de apoio financeiro recebido de agências de fomento ou do setor privado a 

projetos de pesquisa ou extensão, indicando a forma de participação (coordenador ou colaborador). 

A solicitação com a documentação completa deverá ser enviada até as 18h00 (horário de Brasília) do dia 25 

de setembro de 2022.  

IV. DOS CRITÉRIOS E PESOS A SEREM AVALIADOS NESTA CHAMADA 

 Os critérios e pesos que serão avaliados nesta chamada estão disponíveis no ANEXO III, conforme deliberação 

em Reunião de Colegiado Pleno do PPGBTC do dia 25 de agosto de 2020.  

 

V. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

As análises dos pedidos de recredenciamento serão realizadas pela Comissão de Credenciamento e 

Recredenciamento do PPGBTC entre os dias 26 de setembro a 11 de outubro de 2022, de acordo com os pesos e 

critérios estabelecidos no item anterior. 

VI. DA CLASSIFICAÇÃO 

O docente deverá indicar a categoria de docente desejada: Permanente ou Colaborador. Contudo, a comissão 

poderá, com base nos indicadores multidimensionais da Área de Biotecnologia da CAPES, no Planejamento do Docente 

e no Planejamento Estratégico do PPGBTC, classificar de forma distinta da solicitada pelo docente. 

VII. DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados no site do PPGBTC (http://www.biotecnologia.ufsc.br/) no dia 14 de outubro 

de 2022. Os docentes poderão recorrer do resultado até 72 horas após a divulgação dos mesmos, através do e-mail 

ppgbtc@contato.ufsc.br (Assunto: Reconsideração de Recredenciamento do PPGBTC – Nome do Docente). O resultado 

da avaliação dos pedidos de reconsideração será divulgado em até 72 horas da sua solicitação. Não serão considerados 

os recursos que não atenderem aos dispositivos estabelecidos nesta chamada e na RESOLUÇÃO N°. 

001/PPGBTC/2022, DE 24 DE MAIO DE 2022. O resultado final será divulgado no site do PPGBTC 

(http://www.biotecnologia.ufsc.br/) a partir de 19 de outubro de 2022, após homologação pelo Colegiado Delegado do 

PPGBTC conforme Art. 16º da RESOLUÇÃO N°. 001/PPGBTC/2022, DE 24 DE MAIO DE 2022 

 

IIX. CRONOGRAMA DA CHAMADA  

Atividade Datas 
Divulgação da Chamada A partir de 02/09/2022 
Inscrições 05/09/2022 a 25/09/2022 
Avaliação da comissão 26/09/2022 a 11/10/2022 
Divulgação do resultado preliminar 14/10/2022 
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Divulgação do resultado final A partir de 19/10/2022 
Homologação do resultado pelo Colegiado Delegado do 

PPGBTC 
A partir de 19/10/2022 

 

IX. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta chamada interna terá divulgação entre os docentes com credenciamento vigente no PPGBTC, a partir 

do dia 05 de setembro de 2022. 

O não cumprimento das determinações desta Chamada ou o atraso do candidato em qualquer etapa implicará 

na não análise do pedido por parte da Comissão. 

O Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento e Recredenciamento e pelo Colegiado 

Delegado do Programa. 

 Informações adicionais poderão ser solicitados junto à SIPG (e-mail: ppgbtc@contato.ufsc.br). 

 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento do PPG em Biotecnologia e Biociências (Portaria N° 

14/PPGBTC/2022, de 12 de julho de 2022): 

Prof. Dr. Admir José Giachini (Presidente) 

Prof. Dr. Aguinaldo Roberto Pinto 

Prof. Dr. Marcelo Maraschin 

Prof. Dr. Glauber Wagner 

 

 

Florianópolis, 02 de setembro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Glauber Wagner 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências 
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