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57455 

Ocomprovante de publicação apresentado pela 

candidata não atende na integra ao que menciona o 

item 2, subitem 2.7, “g”. A candidata apresentou 

como comprovante um artigo publicado no 

periódico “Research, Society andDevelopment”. O 

novo qualis capes no qual a candidata se baseou 

para a classificação do referido periódico (A2) não 

é o novo qualis capes oficial e não foi adotado pelo 

Edital 02/2021 PPGAN/UFPI. Este periódico não 

possui qualis com base na nova proposta da Capes 

de estratificação (A1 a A4; B1 a B4) e classificação 

dos periódicos (A1: 87,5 a 100%; A2: 75 a 87,4%; 

A3: 62,5 a 74,9%; A4: 50 a 62,4%; B1: 37,5 a 

49%; B2: 25 a 37,4%; B3: 12,5 a 24,9%; 

B4:<12,5%) pelo maior percentil apresentado pelas 

bases Scopus/JournalofCitationReport (JCR), 

conforme Anexo IV do Edital. Este edital baseou-se 

no agrupamento de indicadores QR1 apresentado 

no Artigo 12 da Portaria Capes N
o
 145 de 10 de 

setembro de 2021, que se baseia nos valores de 

percentis gerados automaticamente pela Scopus ou 

pelo JCR, o que for maior, podendo-se usar em 

caráter subsidiário a base do Google Metrics, em 

que o percentil será calculado por meio de um 

modelo de regressão linear simples para estimar, a 

partir do valor de h5 ou H10. Para este edital não 

foi adotado o índice h5/h10, pois a métrica de 

estratificação e classificação dos periódicos por 

esses índices inda encontra-se em fase de definição 

pelas áreas de avaliação da Capes. Assim, 

conforme Anexo IV, no âmbito deste Edital, está 

sendo adotado somente a estratificação e 

classificação dos periódicos com base na proposta 

de maior percentil das bases Scopus/JCR por não 

ter sido ainda lançado o novo qualis Capes 

oficial.Com base nesta classificação, o periódico 

“Research, Society andDevelopment” não tem 

qualis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

57173 

A candidata apresentou a ficha de identificação do 

candidato incompleta, não atendendo o que 

menciona o item 2, subitem 2.7, “b” (Ficha de 

identificação devidamente preenchida, com 

indicação da linha de pesquisa pretendida, área de 

concentração e possível orientador (Anexo III). 
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O comprovante de publicação apresentado pelo 

candidato não atende na integra ao que menciona o 

item 2, subitem 2.7,“g” do Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI. O candidato apresentou um artigo 

publicado no periódico “ACS Biomaterials Science 

andEngineering”, que é classificado como Qualis 

A2 pela nova proposta de estratificação e 

classificação dos periódicos com base nas bases 

Scopus/JournalofCitationReport (JCR), 

enquadrando-se no qualis mínimo exigido (B2), no 

entanto, o candidato não figura no artigo como o 

autor principal, não atendendo o que menciona este 

subitem do Edital na parte em destaque a seguir: 

“Comprovante de publicação ou comunicado de 

aceite de artigo científico em periódico indexado 

classificado pelo novo Qualis Capes oficial (no 

mínimo B2), em conformidade com o que 

menciona a nota de rodapé da Tabela de Pontos 

(Anexo IV). O artigo tem que ser resultante do seu 

trabalho original de dissertação de mestrado em que 

o candidato figure como autor principal (primeiro 

autor)...”. 
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57580 

A candidata não encaminhou a documentação de 

inscrição para o formulário no período de inscrição, 

descumprindo o que menciona o item 2, subitem 2.8 

do Edital: “Toda a documentação exigida deve ser 

DIGITALIZADA e reunida em ARQUIVO ÚNICO 

no Formato de Documento Portátil (PDF) e inserida 

no formuláriohttps://forms.gle/93frzKT99hYcR32p6 

até as 18:00h do dia 11 de outubro de 2021, 

conforme Cronograma do Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI (Anexo VI). O candidato que não 

encaminhar a documentação exigida DITALIZADA 

e anexos em ARQUIVO ÚNICO em PDF será 

considerado ELIMINADO”.  
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57693 

A candidata não atendeu ao que menciona o item 2, 

subitem 2.7, “d’, do Edital 02/2011 PPGAN/UFPI, 

não encaminhando no período de inscrição, 

juntamente com os demais documentos, a 

Declaração de Aceitação das Normas do Programa 

de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição 

(Anexo I). 
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56139 

Ocomprovante de publicação apresentado pelo 

candidatonão atende na integra ao que menciona o 

item 2, subitem 2.7,“g” do Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI. O candidato apresentou como 

comprovante de publicação um artigo publicado no 

periódico “BrazilianJournalofDevelopment”. Este 

periódico não possui qualiscom base na nova 

proposta da Capes de estratificação (A1 a A4; B1 a 
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B4) e classificação dos periódicos (A1: 87,5 a 

100%; A2: 75 a 87,4%; A3: 62,5 a 74,9%; A4: 50 a 

62,4%; B1: 37,5 a 49%; B2: 25 a 37,4%; B3: 12,5 a 

24,9%; B4:<12,5%)pelo maior percentil 

apresentado pelas bases 

Scopus/JournalofCitationReport(JCR), conforme 

Anexo IV do Edital.Este edital baseou-se no 

agrupamento de indicadores QR1 apresentado no 

Artigo 12 da Portaria Capes N
o
 145 de 10 de 

setembro de 2021, que se baseia nos valores de 

percentis gerados automaticamente pela Scopus ou 

pelo JCR, o que for maior, podendo-se usar em 

caráter subsidiário a base do Google Metrics, em 

que o percentil será calculado por meio de um 

modelo de regressão linear simples para estimar, a 

partir do valor de h5 ou h10. Para este edital não foi 

adotado o índice h5/h10, que segundo essa portaria, 

pode ser utilizado subsidiariamente, mas a métrica 

de estratificação e classificação dos periódicos com 

base nesses índices ainda encontra-se em fase de 

definição pelas áreas de avaliação da Capes. Assim, 

conforme Anexo IV, no âmbito deste Edital, está 

sendo adotado somente a estratificação e 

classificação dos periódicos com base na proposta 

de maior percentil das bases Scopus/JCR por não 

ter sido ainda lançado o novo qualis Capes 

oficial.Com base nesta classificação, o periódico 

“BrazilianJournalofDevelopment” não tem qualis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55475 

Ocomprovante de publicação apresentado pela 

candidata não atende na integra ao que menciona o 

item 2, subitem 2.7, “g” do Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI. A candidata apresentou como 

comprovante de publicação um artigo publicado no 

periódico “Research, Society andDevelopment”. O 

novo qualis capes no qual a candidata se baseou 

para a classificação do referido periódico não é o 

novo qualis capes OFICIAL e embora este qualis 

conste no site do PPGAN, este não foi adotado pelo 

Edital 02/2021 PPGAN/UFPI. O periódico 

“Research, Society andDevelopment” atualmente 

consta na  lista de periódicos predatórios pornão 

possuirqualis com base na nova proposta da Capes 

de estratificação (A1 a A4; B1 a B4) e classificação 

dos periódicos (A1: 87,5 a 100%; A2: 75 a 87,4%; 

A3: 62,5 a 74,9%; A4: 50 a 62,4%; B1: 37,5 a 

49%; B2: 25 a 37,4%; B3: 12,5 a 24,9%; 

B4:<12,5%)pelo maior percentil apresentado pelas 

bases Scopus/JCR, conforme Anexo IV do Edital. 

Este edital baseou-se no agrupamento de 

indicadores QR1 apresentado no Artigo 12 
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daPortaria Capes N
o
 145 de 10 de setembro de 

2021, que se baseia nos valores de percentis 

gerados automaticamente pela Scopus ou pelo JCR, 

o que for maior, podendo-se usar em caráter 

subsidiário a base do Google Metrics, em que o 

percentil será calculado por meio de um modelo de 

regressão linear simples para estimar, a partir do 

valor de h5 ou h10. Para este edital não foi adotado 

o índice h5/h10, pois a métrica de estratificação e 

classificação dos periódicos com base nesses 

índices inda encontra-se em fase de definição pelas 

áreas de avaliação da Capes. Assim, conforme 

Anexo IV, no âmbito deste Edital, está sendo 

adotado somente a estratificação e classificação dos 

periódicos com base na proposta de maior percentil 

das bases Scopus/JCR por não ter sido ainda 

lançado o novo qualis Capes OFICIAL.Com base 

nesta classificação, o periódico “Research, Society 

andDevelopment” não tem qualis. 
 

 

 

 

 

 

57276 

Ocomprovante de publicação apresentado pela 

candidata não atende na integra ao que menciona o 

item 2, subitem 2.7, “g”, do Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI. A candidata apresentou como 

comprovante de publicação um aceite de artigo no 

periódico 

“InternationalJournalofDevelopmentResearch”. O 

qualis capes no qual a candidata se baseou para a 

classificação do referido periódico como A2 é o 

qualis capes oficial 2013/2016, onde a classificação 

de periódicos dever ser feita por área, no caso a 

área de “CIÊNCIA DE ALIMENTOS” que para 

este periódico não tem qualis; a classificação do 

periódico com base na área INTERDISCIPLINAR 

é inadequada para esse qualis. Oqualiscapes 

2013/2016 não foi o adotado pelo Edital 02/2021 

PPGAN/UFPI. Este periódico também não possui 

qualis com base na nova proposta da Capes de 

estratificação (A1 a A4; B1 a B4) e classificação 

dos periódicos (A1: 87,5 a 100%; A2: 75 a 87,4%; 

A3: 62,5 a 74,9%; A4: 50 a 62,4%; B1: 37,5 a 

49%; B2: 25 a 37,4%; B3: 12,5 a 24,9%; 

B4:<12,5%) pelo maior percentil apresentado pelas 

bases Scopus/JournalofCitationReport (JCR). 

Assim, conforme o Anexo IV, no âmbito deste 

Edital, está sendo adotado somente a estratificação 

e classificação dos periódicos com base na proposta 

de maior percentil das bases Scopus/JCR por não 

ter sido ainda lançado o novo qualis Capes 

OFICIAL.Com base nesta classificação, o 

periódico 
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“InternationalJournalofDevelopmentResearch” não 

tem qualis. 
 

 

 

 

Teresina (PI), 19 de outubro de 2021. 
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