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Estabelece  critérios  de  credenciamento,
recredenciamento  e  descredenciamento  de
docentes.

O  COLEGIADO do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Química
(PPGQ/UFG/RC), no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  estabelecer  normas  e
procedimentos  para  credenciamento,  recredenciamento,  descredenciamento
de docentes no Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade
Federal de Goiás – Regional Catalão (PPGQ/UFG/RC) e;

CONSIDERANDO a  avaliação  da  pós-graduação  realizada  pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e
em complemento ao regimento do programa. 

Resolve:

Art. 1º. O Corpo Docente do PPGQ será constituído de docentes credenciados
pelo Colegiado do Programa, para desempenhar as funções de orientação de
trabalhos acadêmicos, ensino, pesquisa e comissões administrativas, categori-
zados como: 
I. Docente Permanente; 
II. Docente Colaborador; 
III. Docente Visitante.

I  -  Docentes Permanentes: comporão o núcleo principal de docentes do
Programa e deverão possuir os seguintes pré-requisitos: desenvolvam ati-
vidades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; participem de projeto
de pesquisa cadastrado na Coordenadoria Geral de Pesquisa da PRPPG,
na área de atuação do Programa; sejam credenciados como orientador de
alunos do PPGQ e tenham vínculo funcional com a UFG/RC, com presta-
ção de 40 (quarenta) horas de trabalho com dedicação exclusiva;
II - Docentes visitantes: são aqueles que possuem vínculo funcional com
outras instituições e que sejam liberados das atividades correspondentes a
tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regi-



me de dedicação integral com atividades do PPGQ, podendo atuar como
orientadores;
III - Docentes colaboradores: são os demais membros do corpo docente do
Programa que não se enquadrem nas categorias acima, mas que partici-
pem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou
atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, inde-
pendentemente, do fato de possuírem ou não vínculo com a instituição.

Credenciamento

Art. 2º. Para ser credenciado no PPGQ/UFG/RC o professor e/ou pesquisador
deve apresentar os seguintes requisitos: 

I. Requerimento  em  formulário  próprio  dirigido  ao  Coordenador  do
Programa explicitando a linha de pesquisa que pretende atuar e as
possibilidades de inserção no PPGQ em termos das atividades de
ensino, pesquisa e orientação;

II. Cópia do Curriculum Lattes/plataforma/CNPq atualizado e impresso,
com comprovação da produção dos últimos 3 (três) anos;

III. Ter título de Doutor em Química ou em áreas afins;
IV. Ter  no  mínimo  1  (um)  projeto  de  pesquisa  cadastrado  ou  a  ser

cadastrado  na  plataforma  SISPG/UFG.  Nos  casos  de  projetos  já
cadastrados,  o  status deverá  ser  em andamento.  O  projeto  deve
estar  adequado  a  1  (uma)  das  três  (três)  linhas  de  pesquisa
atualmente existentes no Programa;

V. Ter  produção  científica  individual  igual  ou  maior  que  3  (três).  A
produção  científica  individual  deverá  ser  relacionada  às  linhas  de
pesquisa pertinentes ao PPGQ. A produção individual  é  calculada
fazendo uso da seguinte equação:

∑ (PXN)/3

onde P é o peso do estrato, N é o número de produções naquele estrato e 3
corresponde aos  anos de avaliação (triênio). A produção que será contabiliza-
da corresponde aos últimos três anos à submissão da sua candidatura. Os pe-
sos dos estratos serão: A1 = 10; A2 = 7,5; B1 = 5,5; B2 = 3; B3 = 2; B4 = 1 e
B5 = 0,5. Para as patentes licenciadas, concedidas e depositadas os pesos dos
estratos serão: 10; 7,5 e 5,5; respectivamente. O docente que já seja colabora-
dor do programa e tiver ministrado disciplina nos três últimos anos à submissão
da sua candidatura terá 0,5 pontos acrescidos a sua nota.

§  1º  -  Excepcionalmente,  podem  ser  credenciados  no
PPGQ/UFG/RC:



I. Professor  ou  pesquisador  aposentado  que  tenha  firmado  com  a
Instituição  termo  de  compromisso  de  participação  como  docente  do
Programa;
II.  O docente que não pertencer a UFG/RC deverá ter vínculo empregatício
com instituição de ensino superior ou institutos de pesquisa reconhecidos
nacionalmente; ter termo de compromisso ou declaração de conhecimento/
consentimento da instituição de origem.
III. Os pesquisadores bolsistas de pós-doutorado (PD) e visitantes vincula-
dos ao programa serão credenciados automaticamente no núcleo de colabo-
radores e só poderão orientar ou co-orientar mestrado durante a vigência da
bolsa de pós-doutorado.

§ 2º - Os supervisores dos bolsistas de PD serão co-orien-
tadores dos alunos sob orientação dos bolsistas de PD. Caso o bolsista finalize
o seu projeto antes que o estudante sob sua orientação de mestrado conclua a
sua dissertação, o bolsista de pós-doutorado passará à condição de co-orienta-
dor do trabalho, passando a ser o novo orientador da dissertação o professor
permanente que co-orientava o discente.

Recredenciamento

Art.  3º.   O  Docente  do  Programa  será  recredenciado  como  docente
permanente quando, ao final de cada quadriênio, tiver cumprido os seguintes
critérios: 

Parágrafo único: Docentes em afastamento legal apenas por motivo de sáude

nesse  período  terão  acréscimo  de  tempo  referente  ao  período  que  ficou

afastada do quadriênio. 

I. Preenchimento de formulário próprio dirigido ao Coordenador do
Programa, entregue na data solicitada pela Coordenação;

II. Ter  ministrado  pelo  menos  08  créditos  em  disciplinas  no
PPGQ/UFG/RC.  Exceto  Seminários  em  Química  e  Estágio  de
Docência;

II.  Ter  levado  à  defesa  e  aprovação  pelo  menos  3  (três)  trabalhos
(dissertação) de seus orientandos no Programa;

III.  Ter ofertado ao menos 1 (uma) vaga para alunos de mestrado por
ano;

IV. O professor que possuir discentes com orientação concluída, deve
apresentar Índice de Produção (IP) igual ou maior que 12 pontos.
O índice é  calculado segundo critérios utilizados pelo Comitê de



Química  da  CAPES  na  avaliação  dos  Programas  de  Pós-
Graduação de Química Brasileiros, considerando:

Índice de Produção (IP) = IPor + IPDoc + Pat + Livro + PQ + Disciplina –
Tempo Defesa

I.  IPor:  Índice de Produção com orientando: serão considerados apenas os
trabalhos publicados pelo orientador com o orientando (graduação e/ou pós-
graduação nos últimos 4 anos, onde:

NOTA = ∑ QD

QD = Somatório do peso do estrato Qualis. Os pesos dos estratos serão: A1 =
10; A2 = 7,5; B1 = 5,5; B2 = 3; B3 = 2; B4 = 1 e B5 = 0,5. 
*Caso  a  publicação  tiver  como  autores  docentes  diferentes  com  seus
respectivos  discentes,  a  publicação  contará  para  o  docente  com  menor
produção.

Serão considerados apenas artigos publicados em revista Qualis A ou B da
Área de Química da CAPES.

 
II.  IPDocente  -  Índice  de  Produção  Docente  em  colaboração:  Número  de
artigos do docente no quadriênio em revistas Qualis A ou B. É necessário que
a publicação tenha ao menos um discente do Instituto de Física e Química.

Número  de  artigos
(Qualis A ou B)

Pontos  atribuídos  ao
índice

2 ≤ número ≤ 6        7 pontos
Número > 6 12 Pontos

*O mesmo orientador não poderá pontuar um mesmo artigo em dois itens.

III. Patente (Pat) 
Depósito de Patente: 5,5 pontos
Patente Concedida: 10 pontos

IV. Bolsista Produtividade: 2,0 pts

V.Disciplinas ministradas:
16 créditos em disciplinas ministradas: 1,0 ponto
*A  pontuação  referente  a  número  de  créditos  menor  que  16  será  feita
proporcionalmente, desprezada a fração.

VI.  Tempo de Defesa
Descontar 0,5 ponto por mês de atraso na defesa dos discentes.



§ 1º Os docentes que computarem IP menor que 12 pontos
passarão à condição de docente colaborador, a ser preenchida pelos docentes
com melhor pontuação dentre os docentes que não atingiram os 12 pontos até
o  limite  máximo  permitido  pela  CAPES,  considerando  20%  do  corpo
permanente.  Na  avaliação  seguinte,  caso  o  colaborador  não  atinja  a  nota
mínima esse será descredenciado do programa. 

§ 2º O fator 12, estabelecido como índice de produção míni-
mo aceitável poderá ser alterado. O novo valor será aprovado em reunião do
Colegiado do PPGQ/UFG/RC. 

§ 3º O docente que passar mais de quatro seleções conse-
cutivas sem iniciar novas orientações será desligado do programa, desde que
não atinja IP ≤ 12.

Descredenciamento

Art. 4º.   O docente poderá ser desligado do programa nos seguintes casos: 
I. mediante solicitação própria, e;
II. por não atender os requisitos mínimos de produtividade científi-

ca estabelecidos nas normas internas do Programa de acordo as normas de 
Recredenciamento

§ 1º No caso de descredenciamento voluntário, o docente deve dirigir
sua solicitação ao Coordenador do Programa contendo uma exposição
de motivos justificando as razões do pedido de desligamento.

§ 2º Em caso de solicitação de descredenciamento por parte do docente
ou por não atender os critérios de recredenciamento, o mesmo só será
efetivamente desligado do Programa depois de ter cumprido todos os
compromissos  assumidos  junto  ao Programa,  que  inclui  a  defesa do
último orientando.

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGQ/UFG/RC.

Artigo  6  - Esta  Norma  entra  em  vigor  na  data  de  aprovação  pelo  CPG,
revogando-se a Norma Interna Nº 001. 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Química (UFG/RC), 28 de
Abril de 2017

Profa. Dra. Vanessa Nunes Alves



                     PRESIDENTE


