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RESOLUÇÃO  Nº  003,  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em

Tecnologia, Ambiente e Sociedade de 18 de julho de 2018.

Dispõe sobre credenciamento e recredenciamento

de professores no Programa de Pós-Graduação em

Tecnologia, Ambiente e Sociedade da UFVJM.

O Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente

e  Sociedade  da  UFVJM,  no  uso  de  suas  atribuições,  considerando  o  que  dispõe  o

Regulamento  Geral  dos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu da  UFVJM  e  o

Regimento do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade – PPGTAS

da UFVJM e tendo em vista o que decidiu o Colegiado deste programa de pós-graduação na

reunião de 18 de julho de 2018, RESOLVE:

APROVAR as Normas para credenciamento e recredenciamento de professores no Regimento

do PPGTAS da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Art. 1°. As Normas presentes nesta resolução são as mínimas necessárias para satisfazer os

critérios para credenciamento e recredenciamento no PPGTAS da UFVJM. 
Paragrafo único. As novas solicitações de credenciamento considerarão,  adicionalmente,

outros  aspectos,  tais  como  a  política  de  expansão  do  quadro  de  orientadores,  linha  de

pesquisa, produção e desempenho geral do solicitante.

Art. 2°. O pedido de credenciamento ou recredenciamento deve ser submetido à aprovação do

Colegiado do PPGTAS da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pelo

Docente, via carta endereçada à Coordenação do Programa manifestando o interesse em ser

Docente do PPGTAS.

Art. 3°.  Os pedidos de credenciamento e recredenciamento de docentes permanentes serão

analisados pela Comissão de Credenciamento e aprovados pelo Colegiado. A Comissão será

designada pelo Colegiado do Programa e composta por três Docentes Permanentes, um de
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cada linha de pesquisa, tendo como função elaborar parecer para instruir o Colegiado em sua

decisão.
Parágrafo único.  Considera-se credenciamento inicial  aquele de candidato que não tenha

sido docente permanente do Programa no último quadriênio,  considerando as informações

constantes no COLETA/CAPES.

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE PERMANENTE

NO CURSO DE MESTRADO

Art. 4°. Para o credenciamento inicial, os candidatos terão de atender aos seguintes requisitos:
i) Possuir título de Doutor (a) reconhecido no Brasil;
ii) Pertencer ao quadro de docentes da UFVJM;
iii)  Ter  disponibilidade  de  carga  horária  de  no  mínimo  10h  semanais  para  atuar  no

PPGTAS/UFVJM, devendo apresentar junto a Proposta de Credenciamento, carta de aceite do

Departamento, Coordenador do curso ou Órgão equivalente;
iv) Oferecer, no mínimo, uma disciplina no Curso de Mestrado Profissional por ano;
v) Participar da comissão de processos seletivos de entrada de estudantes no Programa; 
vi)  Participar  de  comissões  especiais  designadas  pela  Coordenação  ou  Colegiado  do

Programa;
vii) Orientar e/ou coorientar dissertações de mestrado;
viii) Anexar o currículo Lattes com a sua produção intelectual dos últimos quatro anos;
ix) Comprovar, no mínimo, 40 pontos com produção intelectual no último quadriênio;
x) Encaminhar um Plano de Trabalho (no máximo 5 laudas), com indicação e justificativa da

linha  de  pesquisa  pretendida  no  PPGTAS,  áreas  temáticas  nas  quais  pretende  ministrar

disciplinas  e  orientar,  observando a articulação entre  as  temáticas  da linha  de pesquisa e

Projeto Pedagógico do curso de Mestrado Profissional;
xi)  Informar se participa de outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação stricto sensu,  área de

abrangência, linha de pesquisa, IES e carga horária.

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE VISITANTE

Art. 5°. Para credenciamento como professor visitante, o postulante deve atender os seguintes

critérios:
i) Possuir título de Doutor (a) reconhecido no Brasil;
ii) Oferecer, no mínimo, uma disciplina no Curso de Mestrado Profissional por ano;
iii) Coorientar dissertações de mestrado;
iv) Manifestar através de carta endereçada à Coordenação do Programa o interesse em ser

Docente do PPGTAS, anexando o currículo Lattes com a sua produção intelectual dos últimos

quatro anos;
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v) Comprovar, no mínimo, 35 pontos com produção intelectual no último quadriênio, com

base nos critérios de pontuação em anexo, considerando que a pontuação de publicação feita

em coautoria por mais de um docente do Programa será dividida pelo número de docentes

participantes da mesma;
vi)  Informar se participa de outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação stricto sensu,  área de

abrangência, linha de pesquisa, IES e carga horária.

Art. 6°. Permanecer na Universidade à disposição do programa de Pós-Graduação, em tempo

integral, durante um período contínuo desenvolvendo atividades de ensino e/ou de pesquisa.

Art. 7°. Possuir convênio ou contrato de trabalho por tempo determinado com a Universidade

ou por bolsa concedida, para esse fim, pela própria instituição ou por agência de fomento.

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE

COLABORADOR

Art.  8°. Para  credenciamento  como  professor  colaborador,  o  postulante  deve  atender  os

seguintes critérios:
i) Ser convidado por um docente permanente do Programa para incorporar, desenvolver, ou

consolidar uma atividade específica e necessária para o Programa, contribuindo para dar um

salto de qualidade.
ii) Possuir título de Doutor (a) reconhecido no Brasil;
iii) Oferecer, no mínimo, uma disciplina no Curso de Mestrado Profissional por ano;
iv) Informar se participa de outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação stricto sensu,  área de

abrangência, linha de pesquisa, IES e carga horária.

Art. 9°.  O Docente Colaborador não poderá orientar discentes no programa, devendo atuar

como coorientador.

DOS CRITÉRIOS PARA RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE

PERMANENTE NO PPGTAS

Art. 10°. Para o recredenciamento, os candidatos terão de atender os seguintes requisitos:

i) Somar, no mínimo, 40 pontos com produção intelectual no último quadriênio, com base nos

critérios  de  pontuação  em anexo,  considerando  que  a  pontuação  de  publicação  feita  em
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coautoria por mais de um Docente Permanente do Programa será dividida pelo número de

Docentes Permanentes participantes da mesma; 
ii)  Ter,  juntamente  a  um de  seus  orientandos  ou  ex-orientandos  do  PPGTAS,  aceito  ou

publicado  no  mínimo  um  artigo  em  revista  com  conceito  mínimo  de  B1  na  área

Interdisciplinar  ou  livro  ou  capítulo  de  livro  publicado  por  Editora  qualificada  como  no

mínimo L2 no qualis de livros da CAPES ou patente/depósito de patente;
ii) Ter ofertado disciplinas no PPGTAS em no mínimo quatro semestres no último quadriênio

–  excetuando  Pesquisa  Orientada,  Seminários  de  Pesquisa  e  Estágio  Docência  –,

individualmente ou em associação com outro(s) docente(s);
iv)  Ter  recebido,  na  média  geral  do  quadriênio  de  credenciamento,  no  mínimo,  conceito

regular  (pontuação 3)  na  avaliação discente,  conforme norma regulamentar  emitida  pelo

órgão competente da UFVJM; 
v) No PPGTAS, ter orientado no mínimo duas dissertações com pelo menos uma defesa no

quadriênio;
vi) Estar compondo o grupo de pesquisa do PPGTAS.
Parágrafo  único.  No  primeiro  recredenciamento,  a  ocorrer  em  janeiro  de  2019,  fica

estipulado a  pontuação mínima de  20 pontos.  Do segundo recredenciamento em diante a

pontuação passa a valer a que está discriminada no inciso i) deste artigo.

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS

Art.  11. Além dos critérios  acima, no momento do credenciamento e recredenciamento o

PPGTAS  deve  observar  as  condições  de  funcionamento  do  Programa  em  termos  de

orientações e oferta de disciplinas, considerando:
i) a manutenção de um número mínimo de 15 e no máximo 25 docentes permanentes;
ii) a relação número de docentes colaboradores/número total de docentes, que não deve ser

superior a 0,2.
iii) a pertinência da incorporação de novos docentes com relação ao bom funcionamento do

programa e adequação do perfil do candidato às necessidades do programa.

Art.  12. Em  função  da  dinâmica  de  avaliação  da  pós-graduação  pela  CAPES  e  das

necessidades  do  Programa,  os  critérios  de  produção  intelectual  poderão  ser  revistos

anualmente pelo Colegiado do Programa.

Art.  13. Os critérios de credenciamento e recredenciamento constantes neste  regulamento

serão aplicados a partir da data de aprovação final do mesmo para o credenciamento inicial, e

quatro  anos contados a  partir  da  aprovação para o recredenciamento  dos  atuais  Docentes

Permanentes.
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Art. 14. Os credenciamentos e recredenciamentos terão validade de 4 anos.

Art. 15. As solicitações de credenciamento e descredenciamento deverão ser encaminhadas

diretamente  à  Coordenação  do  Programa,  contendo  os  documentos  que  comprovam  os

requisitos mínimos exigidos,  além de demais  documentos  e informações que o solicitante

julgar pertinentes. 
Parágrafo único. Nos casos de descredenciamento as solicitações deverão ser encaminhadas

a Coordenação do PPGTAS.

Art. 16. O parecer final, da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento do Programa

deverá ser homologado pelo Colegiado do Programa.

Art.  17. Para  efeitos  de  recredenciamento  de  potenciais  orientadores  com  período  de

credenciamento inferior a 4 anos, os critérios serão feitos proporcionalmente ao período. Por

exemplo, 2 anos de credenciamento: o orientador deverá atingir 1/2 das exigências listadas no

Art. 10º. 

Art. 18. O docente que não atingir os critérios para recredenciamento, será descredenciado do

Programa. 
Paragrafo único.   O docente descredenciado terá  todos os  seus  direitos  preservados,  em

igualdade aos outros orientadores, até a data da defesa dos trabalhos de conclusão de curso

(dissertação)  e  os  alunos continuarão  suas  atividades  normalmente,  sem a necessidade da

troca de orientador.

Art. 19. A qualquer momento, o professor descredenciado poderá solicitar recredenciamento,

quando atingir novamente os critérios exigidos nestas normas.
Paragrafo  único. Caso  o  tempo  entre  o  descredenciamento  e  a  solicitação  de

recredenciamento  seja  superior  a  um quadriênio,  o  docente  passará  a  se  enquadrar  como

pedido de credenciamento inicial.

Art. 20. Os casos omissos serão discutidos pelo Colegiado do Programa.
 
Art. 21. Esta resolução está em vigor a partir de 18 de julho de 2018. 

Teófilo Otoni, 18 de julho de 2018.

Prof. Caio César de Souza Alves
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade
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ANEXO

Critérios de pontuação para a operacionalização

Critério Credenciamento Recredenciamento
Produção bibliográfica 
publicada ou aprovada

Sim Sim

Somente serão
contabilizados trabalhos
relacionados às linhas de

pesquisa do Curso
(interdisciplinar),
considerando que a

pontuação de publicação
feita em coautoria por mais

de um professor do
Programa será dividida

pelo número de professor
participantes da mesma.

Artigos científico 
Qualis A1

10 pontos Artigos científico 
Qualis A1

10 pontos

Artigos científico 
com os demais 
Qualis

Tabela 1 
Equivalência
CAPES

Artigos científico 
com os demais 
Qualis

Tabela 1 
Equivalência 
CAPES

Artigos de 
divulgação 
científica e/ou 
tecnológica

1 ponto Artigos de 
divulgação 
científica e/ou 
tecnológica

1 ponto

Artigos em anais 
de eventos 
internacionais

3 pontos Artigos em anais 
de eventos 
internacionais

3 pontos

Artigos em anais 
de eventos 
nacionais 

2 pontos Artigos em anais 
de eventos 
nacionais 

2 pontos

Artigos em anais 
de eventos 
regionais ou 
locais

1 ponto Artigos em anais 
de eventos 
regionais ou locais

1 ponto

Resumos em 
anais de eventos 
nacionais ou 
internacionais

0,5 pontos Resumos em anais 
de eventos 
nacionais ou 
internacionais

0,5 pontos

Livros/Capítulo*: Tabela 2 Livros/Capítulo*: Tabela 2

Produção técnica Tabela 3 Produção técnica Tabela 3

Produção artística Tabela 4 Produção artística Tabela 4

Patente 10 pontos Patente 10 pontos
* Organização de livro equivale a um capítulo. Para autores com dois ou mais capítulos a 

pontuação é de autoria de livro.
1 – Tabela 1 de equivalência Qualis da CAPES para periódicos:

Classificação Equivalente A1
A1 1,00
A2 0,85
B1 0,70
B2 0,55
B3 0,40
B4 0,25
B5 0,10
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2 – Tabela 2 de equivalência para livros:

Classificação Pontos
L4 20
L3 15
L2 10
L1 5
C4 10
C3 7,5
C2 5
C1 2,5

A análise do livro/capítulo para classificação do mesmo deverá seguir o disposto no link:
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-

2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf

3 – Tabela 3 de equivalência para produção técnica:

Classificação Pontos
T4 20
T3 15
T2 10
T1 5

A análise do produto para classificação do mesmo deverá seguir o disposto no link:
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-

2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf

4 - Tabela 4 de equivalência da Produção artística:

Classificação Pontos
A1 10
A2 8,5
B1 7,0
B2 5,5
B3 4,0
B4 2,5
B5 1,0

A análise da produção artística para classificação do mesmo deverá seguir o disposto no link:
http://capes.gov.br/images/documentos/Classificação_da_Produção_Artística_2017/11_ARTE

_class_prod_art_jan2017.pdf

http://capes.gov.br/images/documentos/Classifica%C3%A7%C3%A3o_da_Produ%C3%A7%C3%A3o_Art%C3%ADstica_2017/11_ARTE_class_prod_art_jan2017.pdf
http://capes.gov.br/images/documentos/Classifica%C3%A7%C3%A3o_da_Produ%C3%A7%C3%A3o_Art%C3%ADstica_2017/11_ARTE_class_prod_art_jan2017.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-INTERDISCIPLINAR-quadrienal.pdf

