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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

  

RESOLUÇÃO FCT Nº 02/2021

Regulamenta as normas específicas para
Credenciamento, Recredenciamento e
Descredenciamento de docentes do
Programa de Pós-graduação em
Engenharia de Produção.

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (CPG
PPGEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de
suas atribuições,   

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Definir a polí�ca de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
docentes do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção na forma da presente resolução.

 

Art. 2º Por credenciamento, compreende-se o reconhecimento formal como "docente
permanente" para par�cipar das a�vidades de ensino, orientação e pesquisa no PPGEP por um período
de até 4 (quatro) anos.

I. Docentes permanentes: desenvolvem regularmente a�vidades de ensino no PPGEP,
par�cipam de  projetos de pesquisa e orientam discentes do Programa;

II. Docentes colaboradores: não atendem a todos os requisitos para serem
enquadrados como docentes permanentes mas par�cipam sistema�camente de projetos de
pesquisa, ensino e orientação no PPGEP;

III. Docentes visitantes: profissionais cuja atuação no Programa é viabilizada por
contrato de trabalho temporário ou por bolsa concedida para este fim, pela própria ins�tuição ou
por agências de fomento;

IV. Docentes externos: profissionais que colaboram esporadicamente em a�vidades
específicas no PPGEP, como coorientação e/ou oferta de disciplina, porém sem vínculo formal com o
Programa.

 

a) Somente docentes permanentes e colaboradores podem atuar como orientadores;
docentes visitantes e externos podem atuar somente como coorientadores.

 

Art. 3º Docentes poderão ser credenciados no PPGEP em fluxo con�nuo (cf. Res. CEPEC Nº
1403/2016, Art. 22º §1º), mediante a entrega dos seguintes documentos à Coordenação do Programa,
cujos pedidos serão avaliados formalmente pela CPG:
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I. Carta de submissão da candidatura, com a jus�fica�va, indicando a linha de
pesquisa do Programa em que se deseja atuar e informando o link do currículo La�es;

II. Plano de Trabalho a ser desenvolvido nos próximos quatro anos, contendo as
disciplinas a ministrar, temas de interesse para orientação e disposição em atuar em a�vidades
administra�vas do Programa;

III. Projeto de pesquisa, compa�vel com a linha de pesquisa do Programa, com
cronograma para pelo menos quatro anos.

 

Art. 4º É desejável que os candidatos a credenciamento tenha concluído o doutorado há
pelo menos 36 meses, com expressiva produção intelectual em pesquisa. Candidatos a credenciamento
que tenham defendido o doutorado há menos de 36 meses devem jus�ficar a sua solicitação de forma a
comprovar efe�va contribuição ao PPGEP, em caso de aprovação.

 

Art. 5º Por recredenciamento, compreende-se o processo de formalização da
permanência do docente no PPGEP, por um novo período de até 4 anos, com base nos critérios de
avaliação dispostos na presente resolução.

 

Art. 6º O recredenciamento de cada docente deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro)
anos e será discu�do em reunião da CPG, ou previamente por comissão designada, quando ficará
definida a categoria na qual o(a) docente será classificado(a).

Parágrafo único. O período máximo de 4 (quatro) anos em que ocorre o recredenciamento
é contado a par�r do credenciamento individual do(a) docente.

 

Art. 7º Para o recredenciamento, cada docente deverá ter cumprido
obrigatoriamente todos seguintes critérios nos úl�mos 4 (quatro) anos:

I. Ter ministrado disciplina obrigatória ou opta�va (não se considerando os Estudos
Dirigidos I e II e Projeto de Qualificação);

II. Ter orientação(ões) concluída(s) e aprovada(s);

III. Ter autoria em pelo menos um aceite de publicação em periódico nos 4 (quatro)
estratos superiores da avaliação da CAPES, na área Engenharias III, ou um registro de patente;

IV. Ter par�cipado das reuniões da CPG, exceto as faltas jus�ficadas.

 

Art. 8º Por descredenciamento, compreende-se a formalização da descon�nuidade, sob
condições, da par�cipação do docente nas a�vidades regulares do PPGEP. 

 

Art. 9º O descredenciamento junto ao PPGEP ocorrerá:

I. A pedido do docente credenciado, mediante jus�fica�va. Neste caso, o pedido será
apreciado pela CPG, sendo observada a situação do docente em relação a aspectos administra�vos,
pendências de entrega de documentos e possíveis orientações em andamento;

II. Pelo não cumprimento dos critérios definidos no Art. 7º da presente resolução;

III. Por decisão circunstanciada da CPG.
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Art. 10º Obedecendo ao previsto no Art. 23º da Resolução CEPEC Nº 1403/2016, no início
do período de avaliação da CAPES, o Programa encaminhar à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da
UFG o relatório da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, apresentando a composição do
corpo docente em consonância com a presente resolução, a ser u�lizada no período de avaliação.

 

Art. 11º Os casos omissos serão analisados e julgados pela CPG.

 

Art. 12º Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Aparecida de Goiânia, 01 de setembro de 2021. 

 

 

Hélio Yochihiro Fuchigami

Coordenador do PPGEP-FCT

 

 

Documento assinado eletronicamente por Hélio Yochihiro Fuchigami, Coordenador de Pós-
graduação, em 16/09/2021, às 15:42, 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�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2298617 e
o código CRC 7E83928F.

Referência: Processo nº 23070.010651/2021-12 SEI nº 2298617
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