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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO AO CORPO DOCENTE DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 
E BIODIVERSIDADE DA REDE PRÓ-CENTRO-OESTE 

(PPGBB/REDE PRÓ-CENTRO-OESTE) 
 

ANEXO I 
 

Além dos documentos previstos segundo Resolução PPGBB N. 02/ 2015, solicita-se 
o preenchimento dos quadros abaixo no processo de solicitação de 

credenciamento/recredenciamento, considerando a área Biotecnologia. 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Professor:  

Instituição:  

RG:  Órg. Exp.: UF: CPF:  

Data de nascimento:  

Última titulação (título, instituição, ano e pais):  

Título da tese de doutorado:  

E-mail:  

Telefone celular:  

II. PERFIL ACADÊMICO 

PRODUÇÃO INTELECTUAL – Período analisado (últimos quatro anos) 
 
Exigência mínima de 280 pontos segundo critérios adotados pela Área de Biotecnologia/CAPES 
para avaliação do corpo docente. 
 
Artigos completos publicados ou aceitos 
 
Classificação CAPES (2014) dos periódicos – Qualis Biotecnologia nos estratos A1, A2, B1, 
B2, B3, B4, B5 e C 
A1: FI >=4,3 (= 100 pontos) 
A2: FI >=3,2 e <4,3 (= 85 pontos) 
B1: FI >=2,1 e <3,2 (= 70 pontos) 
B2: FI >=1,4 e <2,1 (= 55 pontos) 
B3: FI >=0,8 e <1,4 (= 40 pontos) 
B4: FI >=0,1 e <0,8 + SCIELO (= 20 pontos) 
B5: FI >=0,05 e <0,1 (sem pontuação) 
C: FI <0,05 (sem pontuação) 
 
Livros e capítulos de livros 
Capítulo de livro 

 Editoras internacionais com corpo editorial (CL4) = 1 x B2 (= 55 pontos) 

 Editoras nacionais com corpo editorial (CL3) = 1 x B3 (= 40 pontos) 

 Editoras universitárias e afins (CL2) = 1 x B4 (= 20 pontos) 

 Outras editoras (CL1) = 1 x B5 (sem pontuação) 
Livros 

 Editoras internacionais com corpo editorial (L4) = 1 x B1 (= 70 pontos) 

 Editoras nacionais com corpo editorial (L3) = 1 x B2 (= 55 pontos) 

 Editoras universitárias e afins (L2) = 1 x B3 (= 40 pontos) 

 Outras editoras (L1) = 1 x B4 (= 20 pontos) 
 
Patentes e produtos registrados 
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Patente (com o número de protocolo) depositada em parceria com empresa = 1 x A2 (= 85 pontos) 
Patente (com o número de protocolo) depositada com registro = 1 x B1 (= 70 pontos) 
Patente outorgada/concedida = 1 x A1 (= 100 pontos) 
Patente licenciada e produzindo = 5 x A1 (= 500 pontos) 
Produto registrado no órgão competente = 1 x B1 (= 70 pontos) 
Observações: No caso do docente ter mais de uma patente licenciada no quadriênio, apenas a 
primeira patente valerá 500 pontos (demais patentes licenciadas contarão 100 pontos). 

Artigo completo / livro ou 
capitulo de livro / patente / 

produto registrado 

Ano / 
em 

prelo 

Fator de 
Impacto 

Qualis Capes 
(estratos A1, 

A2, B1, B2, B3, 
B4, B5 e C) 

Pontuação CAPES 
(Biotecnologia) 

Co-autoria**: 
indicar quando 
Primeiro (P) ou 
Último (U) autor 

      

      

      

      

      

      

Bolsista de produtividade do CNPq? (se sim, indicar o nível):  

Participa de algum laboratório? (se sim, dizer o nome):  

Cite os principais equipamentos e infraestrutura que podem ser 
disponibilizados para os alunos da Rede Pró-Centro-Oeste: 

 

Nome do Grupo de Pesquisa no CNPq (é líder ou membro?):  

Membro docente de outros Cursos de Pós-Graduação? Nome do 
Programa e instituição sede (é permanente ou colaborador?): 

 

Carga horária que poderá disponibilizar ao Programa:  

Orientação de alunos de Pós-Graduação no quadriênio 

Nome e matrícula do aluno Data de ingresso Data de defesa 

   

   

   

Disciplinas de Pós-Graduação ministradas no quadriênio 

Nome e código da disciplina 
Período em que foi 

ministrada 
Nº alunos matriculados 

   

   

   

   

Coordenação/Participaçäo de projetoscientíficos no quadriênio 

Título 
Agência de 

 financiamento 
Número do processo e vigência 

Data de vigência 

   

   

   

III. PROPOSTA DE ATUAÇÃO NO PPGBB da Rede Pró-Centro-Oeste 

Linha de pesquisa a qual 
pretende se vincular no 
Programa: 

(  ) Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da 
Região Centro Oeste 
(  ) Bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais 
(  ) Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços 
Biotecnológicos 

Qual(is) disciplina(s) poderia oferecer: 

Nome da disciplina:  

Carga horária:  

Periodicidade:  

Se a disciplina não existe, anexar proposta de criação da mesma 

 


