
 
 
 
 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL - CPD Nº 003/2022 

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em exercício da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital do Concurso Público – CPD 003/2022, 
publicado no DOU de 12/01/2022 - seção 3, págs. 81-86, para: 
 
1) SUBSTITUIR a tabela do item 8.3 pela seguinte:  
 

Dia Horário Atividade Local 

27/04/2022 8h Prova Escrita 
Campus Centro-Oeste Dona 

Lindu - UFSJ 

27/04/2022 8h Sorteio da Prova Didática 
Campus Centro-Oeste Dona 

Lindu - UFSJ 

09/05/2022 8h Prova Didática 
Campus Centro-Oeste Dona 

Lindu - UFSJ 

18/05/2022 8h às 12h 
Prova de Títulos 

(Entrega dos  documentos comprobatórios) 

Endereço eletrônico 

progpcco@ufsj.edu.br 

 
2) SUBSTITUIR o Anexo IV - CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA TÍTULOS: 
 

ANEXO IV 

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA TÍTULOS 

Concurso:  __________________________________________________________________ 

Candidato(a): ________________________________________________________________ 

Membros da Comissão Examinadora: _____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 

                                                             _____________________________________________ 

Data: ____ / ____ / _______ 
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CRITÉRIOS PONTUAÇÃO Nota obtida 

1-ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO   

Graduação - Atividade de magistério superior na 

graduação em disciplinas de Farmacognosia e/ou 

Química de Produtos Naturais 

4,0 pontos por 80 

horas/aula até 240 

horas aula 

  

Graduação - Atividade de magistério superior na 

graduação em  disciplinas de outras áreas correlatas 

ao curso de Farmácia 

1,0 ponto por 80 

horas/aula até 240 

horas aula 

  

Pós-graduação Stricto Sensu- Atividade de magistério 

superior na pós-graduação em farmacognosia e/ou 

química de produtos naturais 

2,0 pontos a cada 80 

horas/aula até 160 

horas/aula 

  

Pós-graduação – Atividade de magistério superior na 

pós-graduação em outras áreas 

1,0 ponto a cada 80 

horas/aula 

até 160 horas/aula 

  

Coordenação de curso de graduação em Farmácia 
1,0 pontos por ano 

até 3 anos 
  

Coordenação de curso de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas ou áreas correlacionadas 

1,0 pontos por ano 

até 3 anos 
  

Orientação de tese de doutorado - concluído 
1,5 ponto por tese 

(até 6 pontos) 
  

Orientação de dissertação de mestrado - concluído 

1,0 ponto por 

dissertação (até 4 

pontos) 

  

Orientação de Monografia de especialização - 

concluída 

0,5 ponto por cada 

(até 2 pontos) 
  

Orientação de Trabalho de Iniciação Científica - 

concluído 

0,5 ponto por cada 

(até 2 pontos) 
  

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - 

concluído 

0,25 pontos por cada 

(até 1 ponto) 
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Orientação de projetos de extensão 
0,5 ponto por 

cada (até 2 pontos) 
  

Orientação de Monitoria 
0,25 ponto por 

aluno (até 1 pontos) 
  

SUBTOTAL (LIMITE 50 PONTOS)   

2- PRODUÇÃO CIENTÍFICA   

 Artigo científico publicado relacionado à 

Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 

com fator de impacto* maior ou igual a 4,0 ou Qualis 

A1** (como primeiro autor ou autor para 

correspondência) 

2,0 ponto cada   

Artigo científico publicado relacionado à 

Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 

com fator de impacto* maior ou igual a 4,0 ou Qualis 

A1** (como co-autor) 

1,5 ponto cada   

Artigo científico publicado em outras áreas não 

relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 

em periódico com fator de impacto* maior ou igual a 

4,0 ou Qualis A1** (como primeiro autor ou autor 

para correspondência) 

1,0 ponto cada   

Artigo científico publicado em outras áreas não 

relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 

em periódico com fator de impacto* maior ou igual a 

4,0 ou Qualis A1** (como co-autor) 

0,75 ponto cada   

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 2,5 a 3,999 ou Qualis A2 ** 
(como primeiro autor ou autor para correspondência) 

1,5 ponto cada   

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 2,5 a 3,999 ou Qualis A2 ** 
(como co-autor) 

1,0 ponto cada   

Artigo científico publicado em outras áreas não 
relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 
em periódico com fator de impacto* de 2,5 a 3,999 ou 

0,8 ponto cada   
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Qualis A2 ** (como primeiro autor ou autor para 
correspondência)  

Artigo científico publicado em outras áreas não 
relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 
em periódico com fator de impacto* de 2,5 a 3,999 ou 
Qualis A2 ** (como co-autor)  

0,5 ponto cada   

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 1,5 a 2,499 ou Qualis B1 ** 
(como primeiro autor ou autor para correspondência)
  
 

1,0 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 1,5 a 2,499 ou Qualis B1 ** 
(como co-autor) 

0,8 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado em outras áreas não 
relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 
em periódico com fator de impacto* de 1,5 a 2,499 ou 
Qualis B1 ** (como primeiro autor ou autor para 
correspondência) 

0,5 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado em outras áreas não 
relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 
em periódico com fator de impacto* de 1,5 a 2,499 ou 
Qualis B1 ** (como co-autor) 0,4 ponto cada 
  
 

0,4 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 0,50 a 1,499 ou Qualis B2-
B3 ** (como primeiro autor ou autor para 
correspondência) 

0,5 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado relacionado à 
Farmacognosia e/ou Produtos Naturais em periódico 
com fator de impacto* de 0,50 a 1,499 ou Qualis B2-
B3 ** (como co-autor) 

0,3 ponto cada 

  
  

Artigo científico publicado em outras áreas não 
relacionadas à Farmacognosia e/ou Produtos Naturais 
em periódico com fator de impacto* de 0,50 a 1,499 

0,2 ponto cada 
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ou Qualis B2-B3 ** 

Patente concedida, com certificado emitido em órgão 
competente,  relacionada à Farmacognosia e/ou 
Produtos Naturais  

2,0 pontos cada   

Patente depositada com certificado emitido em órgão 
competente relacionado à Farmacognosia e/ou 
Produtos Naturais, relacionada à farmacognosia e/ou 
produtos naturais 

1,0 ponto cada   

Livros completos como autor na área do concurso - 

com ISBN e corpo editorial - editora internacional 

  

3,0 pontos por livro 

  
  

Livros completos como autor na área do concurso - 

com ISBN e corpo editorial - editora nacional 
2,0 pontos por livro   

Capítulos de livros na área do concurso com ISBN e 

corpo editorial - editora internacional 

1,0 ponto por capítulo 

  
  

Capítulos de livros na área do concurso com ISBN e 

corpo editorial - editora nacional 
0,5 ponto por capítulo   

Produção técnica (manuais, guidelines, relatórios 

técnicos na área do concurso) 

0,5 ponto por 

produção 

  

  

Publicações em anais de Congresso Internacional 
0,2 ponto por 

trabalho 
  

Publicações em anais de Congresso Nacional 
0,1 pontos por 

trabalho 
  

Experiência internacional (pós-doutorado no exterior, 

doutorado no exterior ou com período no exterior, 

estágios, visitas técnicas) 

1,5 pontos para cada 

03 meses (limite de 1 

ano) 

  

Apresentação oral em congresso internacional 
0,4 ponto por 

trabalho 
  

Apresentação de pôster em congresso internacional 
0,2 ponto por 

trabalho 
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Palestra /conferência em congresso internacional 
1,0 pontos por 

palestra/conferência 
  

Apresentação oral em congresso nacional 
0,2 ponto por 

trabalho 
  

Apresentação de pôster em congresso nacional 
0,1 ponto por 

trabalho 
  

Palestra /conferência em congresso nacional 
0,8 ponto por 

palestra/conferência 
  

Participação como membro em banca para concurso 

de docente 
1,5 ponto por banca   

Participação como membro em banca de Doutorado 1,0 ponto por banca   

Participação como membro em banca de Mestrado 0,5 ponto por banca   

Participação como membro em banca de Monografia/ 

conclusão de curso 
0,2 ponto por banca   

Organização de eventos científicos internacional / 

nacional 
1,0 ponto por evento   

SUBTOTAL (LIMITE 50 PONTOS)     

TOTAL (100 PONTOS)   

Nota convertida (máximo 10,0)   

OBS:fator de impacto* = JCR, Qualis** = usar o 

Qualis vigente da Plataforma Sucupira, na área de 

Farmácia 

    

 Serão consideradas as publicações do período de 2012 a 2022 

São João del-Rei, 14 de janeiro de 2022 

 
 

CONCEIÇÃO ASSIS DE SOUZA SANTOS 
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 


