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Processo Seletivo para Bolsa de Pós-doutoramento PPGZOOL 

CHAMADA DE CANDIDATOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PÓSDOUTORADO 
(PNPD/CAPES) 

ERRATA EDITA PNPD PPGZOOL 2020 

 

1) No item 8. Processo seletivo 

Onde se lê: 

 8.3.1. O candidato deverá ter, obrigatoriamente, uma produção mínima de 06 (seis) artigos 
Qualis B2+ ou 3 (três) artigos Qualis A, na área de Biodiversidade da CAPES, publicados a partir 
de 2015, com comprovação, conforme Qualis de referência para a Área de Biodiversidade – 
CAPES. Artigos aceitos para publicação serão considerados apenas quando acompanhados de 
comprovação de que o mesmo foi aceito pelo editor da revista; 

Leia-se: 

8.3.1. O candidato deverá ter, obrigatoriamente, uma produção mínima de 06 (seis) artigos 
Qualis B2+ ou 3 (três) artigos Qualis A, na área de Biodiversidade da CAPES, publicados a partir 
de 2016, com comprovação, conforme Qualis de referência para a Área de Biodiversidade – 
CAPES. Artigos aceitos para publicação serão considerados apenas quando acompanhados de 
comprovação de que o mesmo foi aceito pelo editor da revista; 
 

2) No item 8. Processo seletivo 

Onde se lê: 

8.5. Serão critérios de desempate: (1º) Número de artigos publicados e/ou aceitos como autor 
principal (primeiro autor) ou autor sênior (último autor); (2º) Quantidade de artigos publicados 
nos extratos Qualis CAPES (A1>A2>B1...); (3º) Somatório do valor do Fator de Impacto 
Ponderado (JCR), de todos os periódicos nos quais o candidato publicou artigos a partir de 2015 
e inseridos no seu “Currículo Lattes” (Anexo II); 
 
Leia-se: 

8.5. Serão critérios de desempate: (1º) Número de artigos publicados e/ou aceitos como autor 
principal (primeiro autor) ou autor sênior (último autor); (2º) Quantidade de artigos publicados 
nos extratos Qualis CAPES (A1>A2>B1...); (3º) Somatório do valor do Fator de Impacto 
Ponderado (JCR), de todos os periódicos nos quais o candidato publicou artigos a partir de 2016 
e inseridos no seu “Currículo Lattes” (Anexo II); 
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