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CREDENCIAMENTO DOCENTE - PPGBVeg (UNEB) 
 

Para o credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal (PPGVeg), da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o requerente deve: 

I – Ser portador de título de Doutor ou titulação equivalente, devidamente reconhecido no Brasil 

quando adquirido em Instituições Estrangeiras de Ensino, conforme Legislação CAPES em vigor; 

II- Preencher o requerimento de inscrição e atender aos critérios da legislação CAPES vigente e 

às normatizações do PPGBVeg: Regimento Interno do Programa e Instrução Normativa 02/ 2021 

(disponíveis no site www.ppgbveg.uneb.br); 

III- Possuir produção bibliográfica qualificada, de acordo com o Qualis e os critérios da Área de 

Biodiversidade da CAPES à qual o Programa está vinculado, e com as normas para 

credenciamento definidas pelo Programa. 

IV- Ser, obrigatoriamente, membro de Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq; 

V- Ser, obrigatoriamente, coordenador de projeto de pesquisa com aderência às linhas de pesquisa 

do Programa; 

VI- Possuir, preferencialmente, experiência com atividades de orientação de alunos de iniciação 

científica ou cursos em nível lato sensu nos últimos dois anos; 

VII- Apresentar Currículo Lattes atualizado, com dados das atividades acadêmicas e profissionais 

desenvolvidas nos últimos quatro anos; e, 

VIII- Cumprir as diretrizes emanadas pelo Programa e manter todos os dados cadastrais, de 

produção acadêmica e de caráter administrativo, atualizados.   

 

Documentos necessários para credenciamento 

A inscrição para o credenciamento deverá ser realizada por e-mail (ppgbiodvegetal@uneb.br) 

destinado à Coordenação do PPGBVeg, contendo os seguintes documentos (ver Instrução 

Normativa 02/2021 - http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/legislacao/): 

– Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, disponível em: 

http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/formularios-e-termos/; 

– Cópia do Diploma de Doutorado (frente e verso); 

– Cópia do RG e CPF; 

– Comprovante de Vínculo Institucional (cópia do cabeçalho do contracheque ou declaração 

assinada pelo Coordenador de Curso); 

– Link do Currículo Lattes, atualizado;  

– Cópia da produção bibliográfica qualificada, no quadriênio anterior; 

http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/legislacao/
http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/formularios-e-termos/
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– Carta de intenções, apresentando a identificação do candidato, linha de pesquisa e plano de 

ensino com a proposta de criação ou atuação em (pelo menos) uma disciplina, bem como suas 

perspectivas de atuação no Programa; 

– Projeto de pesquisa na linha de pesquisa em que atua, e com aderência a uma das linhas do 

Programa; 

– Termo de Compromisso de credenciamento junto ao PPGBVeg, preenchido e assinado; 

– Carta de Anuência da instituição de origem, se externo à UNEB. 

 

Informações adicionais 

O título da mensagem do e-mail deverá ser Credenciamento – nome do candidato e todos os 

arquivos (PDF) em anexo devem estar nomeados com o nome do inscrito. 

Os requisitos para o recredenciamento dos docentes atuais estão descritos na Instrução Normativa 

02/2021 do PPGBVeg, disponível em http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/legislacao/  

A análise dos pedidos de credenciamento e de recredenciamento será realizada por comissão de 

credenciamento e recredenciamento instituída pelo Colegiado do PPGBVeg e, posteriormente, o 

processo será homologado pelo Colegiado. 

http://www.ppgbveg.uneb.br/index.php/legislacao/

