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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA  

(PATOLOGIA E CIÊNCIAS CLÍNICAS) 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
(Quadriênio 2017/2020) 

 
 

Este edital tem como objetivo a seleção de novos 
professores para atuarem como Docentes no 
Programa de Pós-graduação Medicina Veterinária 
(Patologia e Ciências Clínicas) – (PPGMV). 

 
 
Art. 1 - Os candidatos a Docente deverão atender aos critérios de credenciamento previstos no Regimento 
dos Cursos de Pós-Graduação da UFRRJ e no Regimento Interno do PPGMV, relacionados abaixo:  
 
1 - Encaminhar solicitação de participação como Docente diretamente ao Colegiado do PPGMV, com os 
seguintes documentos: 
 

I. Ofício solicitando o credenciamento junto ao PPGMV;  
II. Cópia do Diploma de Doutorado 
III. Comprovação da produção científica (cópia da primeira página) a partir de 2013; 
IV. Cópia dos termos de outorga, referentes a projetos de pesquisa, obtidos a partir de 2013. 
V. Certificados de orientação na Graduação (Iniciação científica, Monitoria, TCC) 
VI. Certificados de orientação na Pós-Graduação (se houver). 
VII. Comprovação de atuação na graduação (carga horária em disciplinas) 
VIII. Proposta de trabalho:  

a. projeto de pesquisa a ser desenvolvido no programa, compatível com as linhas e projetos 
do  programa ; 

 
b. proposta de disciplina que possa ser oferecida pelo candidato, para atender às 

linhas/projetos do PPGMV, (podendo ser também sugeridas disciplinas já existentes em 
outros cursos de pós-graduação) ou atuação compartilhada em disciplinas existentes no 
PPGMV.   

 

i. No caso de colaboração em disciplina já cadastrada, encaminhar carta de aceite do 
responsável pela disciplina e, no caso de criação de nova disciplina, encaminhar 
ementa conforme o modelo da UFRRJ  

 
IX.  

 

Art. 2 -  Atender aos critérios estabelecidos pelo Colegiado do PPGMV:  
 

I. Comprovar a publicação mínima de 4 (quatro) artigos nos últimos 4 (quatro) anos em 
periódicos científicos com Qualis na áreas de Medicina Veterinária, com média de 0,7 
equivalentes A1 conforme os pesos indicados na classificação Qualis CAPES atual. 

II. Comprovar ao menos uma orientação concluída na graduação, seja de bolsistas de 
Iniciação Científica (IC), monitoria, ou de trabalhos de conclusão de curso de alunos de 
graduação (monografias). 

III. Demonstrar através da proposta de trabalho a adequação de sua proposta ao PPGMV. 
 
 
Art. 3 – Os candidatos serão avaliados pelo colegiado do PPGMV e poderão ser credenciados como 
Docentes Permanentes ou Docentes Colaboradores, dependendo  do resultado final da avaliação. 
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Art. 4 – Serão considerados na avaliação: 
 

I. A adequação da proposta ao programa 
 A proposta deve demonstrar adesão e coerência entre as linhas de pesquisa do programa e 

a disciplina proposta e o projeto de trabalho apresentado 
II. A necessidade do programa  

 Evidenciada pela demanda existente no programa por especialidades não contempladas 
pelo atual corpo docente. 

III. A produtividade do candidato 
 Uma vez atendidos os critérios mínimos de produção, a produtividade será um critério de 

desempate entre candidatos somente para aqueles classificados pelo Colegiado para 
atuarem como docentes colaboradores. 

IV. A compatibilidade da produção do candidato com a área de Medicina Veterinária na Capes. 
 Produção estranha à área de Medicina Veterinária não será considerada. 

V. A experiência em orientação do candidato. 
VI. A capacidade de obtenção de recursos, através de agencias de fomento, contratos de 

consultoria ou projetos empresariais (classificatório) 
 

 
 
As inscrições serão aceitas no período de 17/11/2016 a 02/12/2016 
Os comprovantes deverão ser entregues digitalizados pelo e-mail ppgmv4@gmail.com 
 
 
 

Áreas / Linhas 
Área de Concentração: Ciências Clínicas: 

1. Clínica e Cirurgia dos Animais 
 
Estudo da etiologia, patogenia, diagnóstico, substâncias e métodos terapêuticos para tratamento 
clínico-cirúrgico das afecções dos órgãos e sistemas dos animais. 
 
2. Doenças Nutricionais e Endócrino-Metabólicas dos Animais 
 
Estudo da etiologia, patogenia, diagnóstico e tratamento das principais enfermidades de origem 
nutricional e endócrino-metabólicas visando os procedimentos para tratamento e controle. 
  

  
Área de Concentração: Patologia Animal: 

1. Patologia, Diagnóstico e Controle das Doenças dos Animais. 
 
Desenvolvimento de pesquisas voltadas para a caracterização etiológica, fisiopatológica e anatomo-
histopatológica das enfermidades dos amimais domésticos, silvestres e de laboratório bem como as 
formas de controle e tratamento das alterações decorrentes. 
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