
Edital Interno do PPGMV – Credenciamento de Docentes Visitantes do Exterior 

 

  

O Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (PPGMV), 

representado pela Coordenação e pelo Colegiado, no uso de suas atribuições, torna 

público o edital para credenciamento de docentes visitantes do exterior.   

 

1. Inscrições: as inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço 

eletrônico da Secretaria do Programa (ppgmv.ufsm@gmail.com), em texto 

demonstrando interesse em participar do PPGMV como professor visitante. 

2. Período de inscrições (observando horário oficial de Brasília):  

Início: 9 horas do dia 21/09/2021 

Término: 23h59min do dia 04/10/2021.  

3. Serão ofertadas três (3) vagas.  

4. Poderão se candidatar docentes/pesquisadores brasileiros ou estrangeiros de 

instituições de ensino e/ou pesquisa do exterior.  

5. A inscrição deverá ser, necessariamente, acompanhada de indicação por um 

docente do PPGMV (ofício ou e-mail). 

6. A seleção dos candidatos será realizada com base na produção científica nos 

últimos 5 anos, constante do Currículo Lattes ou currículo equivalente caso 

pesquisador não tenha cadastro no Lattes. Somente serão aceitos, para cômputo 

de pontuação, produções já publicadas.  

7. A avaliação dos candidatos será realizada por Comissão designada pelo Colegiado 

do PPGMV e os resultados serão divulgados no site do Programa até dia 15 de 

outubro. Os critérios de avaliação estão no anexo 1.  

8. A seleção do Professor Visitante será feita por meio de Processo Seletivo 

Simplificado em que o currículo dos candidatos será avaliado de acordo com o 

anexo 1. O candidato deverá ter competência reconhecida na sua área de atuação 

demonstrada pela produção científica. Trajetória acadêmica relevante e compatível 

com os pesquisadores Bolsistas de Produtividade (PQ) do CNPq. 

9. Após a divulgação dos resultados os candidatos terão cinco (5) dias úteis para 

apresentar recurso junto a Secretaria do PPGMV. Os recursos serão julgados na 

reunião ordinária subsequente do Colegiado;  

10. Os resultados finais deverão ser homologados na reunião ordinária de 

outubro/2021 do Colegiado do PPGMV e divulgados a seguir no site do Programa;  

11. Os candidatos selecionados poderão solicitar vagas já no próximo Edital, 

resguardando-se os critérios vigentes no Programa;  

12. Questões omissas serão resolvidas pelo Colegiado do Programa em reunião 

ordinária ou extraordinária, caso seja necessário.  

 

 Caso o número de inscritos supere o número de vagas oferecidas, os candidatos serão 

selecionados com base nos critérios abaixo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA  
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ANEXO I – produção nos últimos cinco anos 

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES VISITANTES ESTRANGEIROS 

Critérios   CV
1
  Peso  Resultado  

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto superior 3,01      21    

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto entre 2,01 – 3    18    

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto entre 1,51 – 2   15    

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto entre 1,01 – 1,5   12    

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto entre 0,51 – 1    9    

Artigos em revistas acadêmicas ou científicas com fator de impacto até 0,5    6    

 Artigos em revistas acadêmicas ou científicas sem fator impacto (trava de 3/ano)    3    

Livro publicado (com ISBN)    21    

Capítulo de livro publicado (com ISBN)    6    

Tradução de capítulo de livro (com ISBN)    3    

Patente concedida   21   

Formação de RH – últimos 5 anos     

Orientação de mestrado em andamento    3    

Orientação de doutorado em andamento    6    

Orientação de doutorado concluída    6    

Orientação de mestrado concluída    12    

Supervisão de pós-doutorado em andamento  3  

Supervisão de pós-doutorado concluída  6  

TOTAL       

  


