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CAMPUS SEDE - ALFENAS/MG

3.1 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Coordenação Vaga Quan�dade Escolaridade e Atribuições/Área de atuação Pontuação Área(as) Área(s) Comitê(s) de
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de Vagas Titulação Exigida mínima na

prova de

�tulos

consideradas

para

pontuação

do

currículo*

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em
Biociências
Aplicada à
Saúde

A 02

Doutorado nas
grandes áreas de
Ciências da Saúde
ou Ciências
Biológicas

O professor visitante
deverá  colaborar com os
atuais docentes do curso em
projetos de pesquisa
convergentes com as linhas de
pesquisa do programa em
Alfenas; coorientar alunos;
ministrar aulas na graduação e
pós-graduação em disciplinas
obrigatórias ou opta�vas;
contribuir com a produção de
ar�gos cien�ficos com
discentes do programa;
colaborar na organização de
eventos; desenvolver ações de
inovação e internacionalização

Áreas de atuação/Linhas de
Pesquisa: Biologia do
comportamento; Biologia do
desenvolvimento animal;
Neuropsicofarmacologia;
Inflamação; Imunopatologia da
Paracoccidioidomicose;
Produtos naturais e sinté�cos
como fonte de protó�pos
candidatos à fármacos
an�neoplásicos; Alimentos,
nutrição e compostos
funcionais.

180
pontos

Ciências da
Saúde

e
Ciências

Biológicas

 

- Medicina 

Programa
Mul�cêntrico
de Pós-
Graduação
em Ciências
Fisiológicas

B 02

Doutorado em
Ciências (Área de
concentração:
Fisiologia,
Farmacologia,
Bio�sica,
Bioquímica ou
Neurociências e
Comportamento).

Para atender a demanda do
cargo, o candidato deverá
colaborar com os atuais
docentes do curso em projetos
de pesquisa convergentes com
as linhas de pesquisa do
programa em Alfenas; co-
orientar alunos; ministrar aulas
na graduação e pós-graduação
em disciplinas obrigatórias ou
opta�vas; contribuir como a
produção de ar�gos cien�ficos
com discentes do programa;
colaborar na organização de
eventos; desenvolver ações de
inovação e internacionalização.

180
pontos

Ciências
Biológicas II -

Bio�sica,
Bioquímica,
Farmacologia,
Fisiologia e
Neurociências

 

3.2 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

 

Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade e
Titulação
Exigida

Atribuições/Área de atuação

Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em
Esta�s�ca
Aplicada e
Biometria

C 01 Doutorado
concluído com
área de
Concentração
em: Esta�s�ca
Aplicada, ou
Esta�s�ca e
Experimentação

O Professor Visitante deverá
realizar pesquisa e orientar na
área de Esta�s�ca Aplicada e
Biometria, com ênfase nas
linhas de pesquisa do
programa de Pós-Graduação
em Esta�s�ca Aplicada e
Biometria (Modelagem

80
pontos, com
no mínimo
20 pontos
no item
A�vidades
de Pesquisa

Ciências
Agrárias I Interdisciplinar

ou Matemá�ca /
probabilidade e

esta�s�ca ou
Geociências ou

Ciências
Biológicas I ou

Engenharias I, II

Agronomia
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ou Biometria,
ou Esta�s�ca
ou Matemá�ca
Aplicada, ou
Ciência da
Computação,
ou Gené�ca e
Melhoramento
ou Engenharia
ou Ciência
Florestal ou
Economia
Aplicada ou
Meteorologia
Aplicada ou
Ciência de
Alimentos ou
Zootecnia.

Esta�s�ca ou Esta�s�ca
Computacional). O Professor
Visitante deve ser capaz de
ministrar disciplinas de
Esta�s�ca Experimental, entre
outras, colaborar com os
atuais docentes do curso em
projetos de pesquisa e na
produção cien�fica do
programa nas suas variadas
formas.

ou III ou Ciência
de alimentos ou

Zootecnia.

3.3 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade e
Titulação Exigida

Atribuições/Área de atuação Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em Ciências
Ambientais D  01

Doutorado na
área de Ciências
Ambientais
ou Biodiversidade
ou Ciências
Agrárias I ou
Engenharia ou
Geociências

O professor visitante deverá
realizar a�vidades de ensino,
pesquisa e/ou extensão em
pelo menos uma das linhas
de pesquisa do Programa

130
pontos

Ciências
Ambientais Biodiversidade

ou Ciências
Agrárias I ou

Engenharia ou
Geociências

Engenharias e
Ciências
Ambientais

3.4 INSTITUTO DE QUÍMICA

Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade
e Titulação
Exigida

Atribuições/Área de atuação

Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em Química

E 02

Doutorado
em Química
ou Ciências ou
Ciências
Farmacêu�cas
ou Engenharia
ou Física ou
Ciências
Biológicas.

Professor Visitante deverá ter
como atribuições desenvolver
a�vidades de Pesquisa, Docência
e Formação de Recursos
Humanos no Programa de Pós-
graduação em Química e deverá
atuar em áreas com linhas de
pesquisa de temá�ca claramente
convergente com as linhas de
pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em
Química: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/ppgq/linhas-de-
pesquisa/

180
pontos

Química ou
Ciências ou

Ciências
Farmacêu�cas
ou Engenharia

ou Física ou
Ciências

Biológicas

- Química

3.5 FACULDADE DE NUTRIÇÃO
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Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade e
Titulação
Exigida

Atribuições/Área de atuação Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em  Nutrição
e
Longevidade

F 01

Doutorado em
Programas das
áreas de
Ciências de
Alimentos,
Ciências
Biológicas I, II,
e II,
Biotecnologia,
Interdisciplinar,
ou naquelas
compreendidas
na grande área
de Ciências da
Saúde.

O Professor Visitante deverá
atuar no Programa de Mestrado
em Nutrição e Longevidade,
com vistas a viabilizar o
intercâmbio cien�fico e
tecnológico e a par�cipação em
redes de pesquisa; co-orientar
alunos e ministrar disciplinas da
grade curricular do Programa;
apoiar a criação de projetos de
pesquisa para solicitação de
fomento nas agências nacionais
e internacionais, bem como a
produção de produtos
educacionais e ar�gos
cien�ficos. O docente deverá
atuar em pelo menos uma das
linhas de pesquisa do
Programa.

100
pontos

Ciências de
Alimentos,

Ciências
Biológicas I, II, e

II,
Biotecnologia,
Interdisciplinar,

ou aquelas
compreendidas
na grande área
de Ciências da

Saúde.

- Saúde Cole�va e
Nutrição

3.6 ESCOLA DE ENFERMAGEM

Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade
e Titulação
Exigida

Atribuições/Área de atuação

Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para
pontuação

do
currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em
Enfermagem

G 01

Graduação
em
Enfermagem
com
Doutorado
na área de
Enfermagem
ou na
Grande área
de Ciências
da Saúde

O professor visitante deverá atender à
demanda do cargo, o candidato deverá
coordenar programas ou projetos de
extensão vinculados ao ensino e à
pesquisa (indissociabilidade ensino-
pesquisa-extensão); ministrar aulas na
graduação e pós-graduação em disciplinas
obrigatórias ou opta�vas; realizar
orientação ou coorientação de discentes
de graduação e de pós-graduação em
ações de extensão e pesquisas
decorrentes; produzir ar�gos a serem
subme�dos a revistas indexadas em bases
de dados; e contribuir para a expansão da
internacionalização do programa .

100 Enfermagem - Ciências da
Saúde

CAMPUS POÇOS DE CALDAS /MG

3.7 INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Coordenação Vaga Quan�dade
de Vagas

Escolaridade e
Titulação
Exigida

Atribuições/Área de atuação

Pontuação
mínima na

prova de

�tulos

Área(as)
consideradas

para

pontuação

do

currículo*

Área(s)

correlata(s)

consideradas

para pontuação

do currículo*

Comitê(s) de
Assessoramento
do CNPq a qual
se correlaciona
o Programa de
Pós-
Graduação**

Programa de
Pós-
Graduação
em Ciência e

H 01 Graduação em
Engenharia, ou
Ciências
Biológica, ou

O Professor visitante deverá ter
experiência na área de Ciências
e Engenharia Ambiental,
especificamente na linha de

100
pontos, com
no mínimo
30 pontos

Engenharias I Saneamento
Ambiental ou
Microbiologia
Ambiental ou

Engenharia e 
Ciências
Ambientais
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Engenharia
Ambiental

Biotecnologia,
ou Química ou
Farmácia com
Doutorado em
Engenharia,
Ciências Exatas
e da Terra,
Ciências
Biológicas ou
Mul�disciplinar.

pesquisa Tratamento de
Efluentes, Microbiologia
Ambiental ou Meio Ambiente.
Experiência na elaboração de
projetos de pesquisa, em
ar�gos cien�ficos publicados
em revistas de impacto na área
e em ensino na área de Ciência
e Engenharia Ambiental

no item
A�vidades
de Pesquisa

Recursos
Hídricos

*Segundo tabela de áreas do conhecimento disponível no site h ps://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-
avaliacao. Caso haja mais de uma área indicada, a pontuação atribuída a cada ar�go será realizada u�lizando a área que atribua o maior qualis ao ar�go.

** Os critérios de julgamento de produ�vidade cien�fica do(s) Comitê(s) de Assessoramento do CNPq poderão ser consultados no 
site h p://www.cnpq.br/web/guest/criterios-de-julgamento/.


