
 

 

RESOLUÇÃO nº 01/2016 

 

Estabelece normas para credenciamento e 

recredenciamento de docentes do Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG.  

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do 

CEPAE/UFG, reunida em sessão plenária realizada em 19 de dezembro de 2016, tendo em vista 

o Regulamento do Curso.  

R E S O L V E:  

Artigo 1º. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG credenciará e 

recredenciará, com base em suas necessidades, docentes e/ou pesquisadores para coordenar 

e ministrar disciplinas que serão oferecidas regularmente em nível de mestrado profissional, 

orientar dissertações, participar de comissões e reuniões relativas a atividades do Programa e 

de outras atividades inerentes.  

Artigo 2º. Serão credenciados docentes da Universidade Federal de Goiás e pesquisadores de 

outras instituições de ensino ou pesquisa, inclusive docentes inativos e aposentados, 

inicialmente como professores colaboradores até um limite máximo de 30% do total de 

professores  do quadro existente, cuja formação técnico-científica e acadêmica apresente 

afinidade com a área de concentração em Ensino na Educação Básica desenvolvida no 

Programa. 

Artigo 3º. São requisitos básicos para o credenciamento e recredenciamento no Mestrado 

Profissional em Ensino na Educação Básica do CEPAE/UFG:  

1. possuir título de doutor, admitindo-se, excepcionalmente, a participação de mestres, desde 
que de reconhecida competência científica no campo específico e que atenda à avaliação da 
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG. 

2. apresentar produção científica relevante nos últimos dois anos, de acordo com critérios 

estabelecidos pela Área de Ensino da CAPES/MEC;  

3. ser orientador e/ou supervisor de alunos de graduação em estágios, pesquisas científicas e 

atividades semelhantes com alunos da Educação Básica; 



4. participar de eventos científicos, prioritariamente, na área de Ensino, bem como em eventos 

da área de Educação ou de outra área de conhecimento específico;  

5. ter projeto de pesquisa cadastrado no SAP/UFG, como coordenador ou participante, ou ser 

membro de grupo de pesquisa cadastrado na PRPI/UFG ou em outras instituições de ensino ou 

pesquisa;  

6. atender às exigências da Coordenação quanto à disponibilização de dados necessários para 

o preenchimento dos relatórios anuais da CAPES.  

§ Único. Considera-se produção científica relevante: 1) a publicação de um artigo científico em 

periódicos de circulação nacional e/ou internacional, classificados no Qualis-CAPES como "A" 

ou "B”, na área de Ensino; ou 2) publicação de livro ou capítulo de livro com Qualis; ou 3)  dois 

artigos ou trabalho completo, direcionado para Ensino ou Educação, em anais de eventos 

científicos. 

Artigo 4º. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

solicitará do docente/pesquisador, candidato ao credenciamento ou recredenciamento, o 

Curriculum Vitae, modelo Plataforma Lattes, e comprovante de recebimento pelo CNPq, com 

as atividades realizadas nos últimos dois anos e devidamente comprovado, o qual será 

encaminhado à Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

para apreciação e homologação, com base nesta Resolução.  

Artigo 5º. Para o credenciamento e recredenciamento, é obrigatória a apresentação da 

ementa de uma disciplina, que deverá ser de responsabilidade deste docente/pesquisador, 

com oferta regular no Programa.  

Artigo 6º. A assunção de orientandos, no ano seguinte ao credenciamento ou 

recredenciamento, fica condicionada à publicação de um artigo científico ou trabalho 

completo em anais de eventos científicos e ter ministrado, pelo menos, uma disciplina no 

Programa, no ano anterior.  

Artigo 7º. Os casos omissos, na presente Resolução, serão deliberados pela Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica.  

Artigo 8º. Essas normas entram em vigor, a partir da data de sua aprovação.  

Profa . Dra . Gene Maria Vieira Lyra-Silva 
Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 

Profa . Dra. Elisandra Filetti Moura 
Vice-Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 


