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I - Consideração do período
de 2018 a 2021;

II - Consideração de revista
para o cálculo do número
mínimo de ar�gos.

(SEI nº 0468255)

Indeferido:

A comissão julgadora, pautada no princípio da
legalidade, baseou sua análise restritamente no
que foi estabelecido em Edital, sendo que:

I - Conforme previsto no Anexo I, o Programa
acolheu seu pedido de considerar o período de
2018 a 2021, não havendo manifestações a serem
realizadas em relação a esse ponto.

II - Conforme previsto no item 2.2, apenas foram
contabilizados os ar�gos publicados em periódicos
da área de química, segundo QUALIS considerado
na análise das publicações. Não coube à comissão
avaliadora analisar as especificidades e/ou mérito
das publicações, no sen�do de garan�r o princípio
da impessoalidade.

Esta comissão também clarifica que os critérios de
análise estabelecidos em Edital seguiram os
critérios determinados em norma específica do
Programa que trata dos critérios de
credenciamento, os quais baseiam-se nas
especificidades da área em que o programa está
inserido e visam ao alcance dos critérios
necessários à consolidação do PPGQUIM.

 

Ouro Preto, 02 de fevereiro de 2023

 

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Max Dias Ferreira, COORDENADOR(A) DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA, em 02/02/2023, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0468256 e o
código CRC EA4596B2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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