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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
ECOLOGIA: Teoria, Aplicação e Valores 

 
	

Edital	de	apoio	à	participação	de	docentes	permanentes	credenciados	no	
programa	em	congressos	científicos.	

	
1.	DO	OBJETIVO	
O	 presente	 Edital	 tem	 por	 objetivo	 apoiar	 a	 participação	 professores	 permanentes	
credenciados	no	PPG	Ecologia:	Teoria,	Aplicação	e	Valores	em	duas	modalidades:	(a)	
congresso	no	Exterior,	a	serem	realizados	de	abril	a	30	de	setembro	de	2019.	
	
2.	DOS	CRITÉRIOS	DE	PARTICIPAÇÃO	
Poderão	se	inscrever	professores	permanentes	credenciados	do	PPG	em	Ecologia	que	
possuam	orientandos	regularmente	matriculados	nos	cursos	de	mestrado	acadêmico	
e/ou	doutorado	do	Programa.		
	
3.	DAS	COTAS	E	DOS	RECURSOS	
Serão	disponibilizados	R$	7.500,00	de	acordo	com	as	seguintes	cotas	e	recursos	para	
as	modalidades	previstas:	
	
(a)	congressos	internacionais:	até	6	cotas	no	valor	de	até	R$	1.500	por	professor.	
	
4.	DAS	INSCRIÇÕES	
As	inscrições	devem	ser	realizadas	pessoalmente	na	secretaria	do	Programa	até	15	de	
setembro	de	2019	e	dependerá	da	entrega	dos	seguintes	documentos:	
i)	Formulário	de	inscrição	devidamente	preenchido;	
ii)	 Comprovante	 de	 inscrição	 no	 	 congresso,	 o	 qual	 deverá	 findar	 antes	 de	 30	 de	
setembro	de	2019.	
	
5.	DA	SELEÇÃO	DE	PROPOSTAS	DE	PARTICIPAÇÃO	
O	 processo	 de	 seleção	 de	 propostas	 será	 avaliada	 levando	 em	 consideração	 os	
critérios	abaixo.	

(i) Número total de horas de aula ministradas pelo docente nos cursos de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado do Programa no período 2015-2019; 

(ii) Número total de comissões de qualificação e seleção do Programa em que o 
docente participou no período 2015-2019; 

(iii) Soma do fator de impacto das revistas de artigos publicados ou aceitos, com       
autoria ou coautoria do docente, no período 2015-2019. 
  

 

 
.	
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Os docentes serão ordenados com base em cada critério e seu ranque médio, calculado 
com base nos três ranques, será usado para a classificação dos inscritos. 
	
No	caso	de	empate,	terão	prioridade	professores	com	trabalhos	aceitos	ou	publicados	
com	alunos	ou	egressos.	
	
6.	DA	IMPLEMENTAÇÃO	
Os	 recursos	 serão	 disponibilizados	 na	 forma	 de	 diárias,	 passagens	 e/ou	 taxa	 de	
inscrição	no	evento,	mediante	comprovação.	
	
	
	

Salvador,	31	de	março	de	2019	
	

  
	
	

Colegiado	do	PPGECO	
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PPG	ECOLOGIA	E	BIOMONITORAMENTO	
Anexo	1:	Edital	de	apoio	à	participação,	de	docentes	permanentes	credenciados	

no	programa,	em	congressos	científicos.	
FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO	

	
1.	OFÍCIO	INDICANDO	RELEVÂNCIA	DE	PARTICIPAÇÃO	NO	EVENTO	
Incluir	texto	indicando	relevância	
	
2.	DADOS	DO	DOCENTE	
	
2.1.	 Lista	 de	 orientados	 no	 Programa	 (preencher	 nome	 do	 orientado,	 seu	 ano	 de	
ingresso	no	curso	e	marcar	a	coluna	relativa	ao	curso	que	o	orientado	realiza)	

Nome	do	orientado	 Ano	de	ingresso	 Mestrado	
Acadêmico	

Doutorado	

	 	 	 	

	
2.2.	Horas	de	aula	ministradas	no	Programa	(preencher	nome	e	código	da	disciplina	e	
número	total	de	horas	de	aula	ministrada	a	cada	semestre)	
Nome	e	código	
da	disciplina	

2013.1	 2013.2	 2014.1	 2014.2	 2015.1	 2015.2	 2016.1	 2016.2	 2017.1	

	
2.3.	Participação	em	comissões	de	 seleção	e	de	qualificação	 (preencher	 com	um	X	a	
participação	em	comissões	em	um	dado	semestre)	

Comissão	 2013.1	 2013.2	 2014.1	 2014.2	 2015.1	 2015.2	 2016.1	 2016.2	 2017.1	

Comissão	de	
seleção	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Comissão	de	
qualificação	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
2.4.	Artigos	publicados	e	aceitos	e	 fator	de	 impacto	do	periódico	(preencha	o	campo	
com	a	referência	do	artigo	e	fator	de	impacto	JCR	de	2016	(acesse	o	Periódico	Capes,	
Base	Web	of	Science,	Aba	Journal	Citation	Reports,	preencha	o	nome	do	periódico	em	
“go	to	 journal	profile”	e	copie	para	a	 tabela	o	valor	do	Journal	 Impact	Factor	do	ano	
2016)	

Referência	do	artigo	 JCR	IF	(2016)	
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Nome,	data	e	assinatura.	
	
Nome:	
Data:	

Assinatura:	_____________________________ 


