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EDITAL Nº. 18/2018-PPGCF/UNICENTRO – UEPG 
 
 
ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE NOVO CREDENCIAMENTO DE DOCENTE 
PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARAMCÊUTICAS - 
Fármacos, Medicamentos E Biociências Aplicadas à Farmácia, NAS UNIVERSIDADES 
ESTADUAIS DE PONTA GROSSA (UEPG) E DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO). 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Farmacêuticas 
(PPGCF) em associação ampla entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 
Universidade estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no uso das suas atribuições, torna 
publico o período, critérios e procedimentos para novo credenciamento de docente do PPGCF 
para o quadriênio 2017-2020, sendo ofertada 1 (uma) vaga para a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa e 1 (uma) vaga para a Universidade Estadual do Centro-Oeste, conforme segue: 
 
a. As solicitações deverão ser feitas exclusivamente através da entrega da documentação no 
Protocolo Geral da respectiva Universidade até o dia 05 de novembro de 2018. 
b.Todos os requisitos abaixo deverão ser contemplados pelo solicitante ao credenciamento, 
sendo necessário a entrega dos documentos comprobatórios solicitados (Xerox): 
b.1. Ofício de solicitação do credenciamento, com indicação da(s) linha(s) de pesquisa de 
interesse de preferência do candidato para enquadramento no PPGCF (ANEXO I); 
b.2. Cópia do diploma de doutorado obtido há pelo menos três anos, o titulo de doutor 
expedido por instituição reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), com a devida validação quando expedido por Instituição 
estrangeira;  
b.3. Documento que comprove que o candidato pertence ao quadro permanente de docentes da 
Universidade a qual busca o credenciamento; 
b.4. Documento que comprove que o candidato é coordenador de Projeto de Pesquisa ou 
Pesquisa Continuada em andamento na Universidade a qual busca o credenciamento; 
b.5. Documento que comprove o vínculo a grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq; 
b.6. Não ser professor credenciado em outro Programa de Pós-Graduação; 
b.7. Ter currículo lattes atualizado para verificação da produção científica; 
b.8. Produção científica que totalize 300 pontos ou mais como resultado da soma de artigos 
publicados em periódicos indexados no Qualis atualizado da área da Farmácia, nos anos de 
2017-2018 (preencher também ANEXO II). Para cálculo da pontuação, devem ser 
utilizadas as informações descritas nos documentos da área da Farmácia da CAPES (ANEXO 
III) (o somatório do estrato B3, não pode ultrapassar 50% do total de pontos). O candidato 
que atender a essa determinação poderá pleitear uma vaga como professor permanente 
até o final do quadriênio (2017-2020). Ou comprovar produção científica menor que 300 
pontos como resultado da soma de artigos publicados em periódicos indexados no Qualis 
atualizado da área da Farmácia, nos anos de 2017-2018(preencher também ANEXO II). 
Para cálculo da pontuação, devem ser utilizadas as informações descritas nos documentos da 
área da Farmácia da CAPES (ANEXO III) (o somatório do estrato B3, não pode ultrapassar 



 

50% do total de pontos). O candidato que atender a essa determinação poderá pleitear 
uma vaga como professor colaborador até o final do quadriênio (2017-2020). 
b.9. O critério de desempate será pelo somatório do fator de impacto da produção nos anos de 
2017-2018. 
b.10. A decisão final sobre a categoria (colaborador ou permanente) do docente será definida 
em reunião do colegiado. 
c. A relação de candidatos cujas solicitações forem aprovadas será divulgada em Edital até o 
dia 12 de novembro de 2018. 
e. O prazo para interposição de recurso será de até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data 
de publicação do Edital do resultado das solicitações aprovadas. Os recursos deverão ser 
dirigidos ao Presidente da Comissão do Credenciamento Docentes para o PPGCF e 
protocolizados. 
f. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Credenciamento de Docentes para o 
PPGCF. 
g. As informações adicionais poderão ser obtidas na homepage do PPGCF ou diretamente nas 
secretarias das  Coordenações do PPGCF em Guarapuava e Ponta Grossa. 

 
 

Guarapuava/Ponta Grossa, 29 de outubro de 2018. 
 
 

DÊ CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. 
 

 
Prof. Dr. Paulo Renato de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 
UNICENTRO/UEPG 

 
 

Prof. Dr. Flávio Luís Beltrame 
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

UNICENTRO/UEPG 
Coordenador - Local de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas na UEPG 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E NÚMERO DE 
ORIENTADOS AO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
Solicito ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas minha 
qualificação como docente permanente ou colaborador, conforme especificações abaixo:  
 
Nome: 

Nacionalidade: CPF: Data de nascimento: 

E-mail: Telefone: 

IES de atuação: 
(  ) UNICENTRO         (   ) UEPG                  

Categoria de credenciamento: 
(   ) Docente Permanente                             (   ) Docente Colaborador 

Linha de pesquisa: 
(   ) Avaliação química e biológica de produtos naturais. 
(   ) Avaliação clínico/laboratorial de processos fisiopatológicos. 
(   ) Desenvolvimento e controle de fármaco, medicamentos e correlatos. 

 
 
 
____________________________                
Local e data  
 
 
____________________________ 
Assinatura do requerente 
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ANEXO II 
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOCENTE 
 

Nome: 

Detalhes da produção, incluindo Qualis (farmácia) e JCR Pontuação de 
acordo com a 

tabela do anexo 
III 

Pontuação 
considerada pelo 

colegiado 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Pontuação total   

 
Informações: 
a) Considerar as publicações referentes ao ano de 2017 e 2018. 
b) A produção descrita deve ser comprovada. 

 
 
 

______________________________________ 
Local e data 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do requerente 
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ANEXO III 

 
PONTUAÇÃO DE PERÍODICOS 

 
TABELA 1. PONTUAÇÃO REFERENTE À EXTRATIFICAÇÃO DOS PERIÓDICOS 

CIENTÍFICOS CONSIDERANDO A AVALIAÇÃO NA ÁREA DA FARMÁCIA 
 
 

Extrato  Pontuação 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 50 

B3 30 
Fonte: Relatório CA farmácia/2016 – CAPES. 
 
 

TABELA 2. CRITÉRIOS DE EXTRATIFICAÇÃO DE PERIÓDICOS NÃO-
CLASSIFICADOS NO QUALIS DA ÁREA DE FARMÁCIA 

 
 

 
Extrato Fator de impacto 

A1 ≥ 4.0 

A2 ≥ 3.0 

B1 ≥ 2.0 

B2 ≥ 1.0 

B3 0<B3<1 

 
Fonte: Comunicado na reunião da área de Farmácia (Seminário de meio-termo 2015) 
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ANEXO IV 
 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  
 

O projeto de pesquisa não devera exceder 20 paginas, em corpo de letra 12 e espaço 
1,5, sendo compreendidos todos os itens abaixo, inclusive referencias, com máximo de 2 
paginas. 
 
1. Capa 

2. Introdução 

3. Revisão bibliográfica 

4. Identificação e caracterização do problema 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Geral 

5.1.2 Específicos 

6. Material e Métodos 

7. Cronograma de execução do projeto 

8. Infraestrutura disponível e parcerias nacionais e internacionais 

9. Resultados, avanços e impactos esperados. 

10. Referências. 

 
 
 


