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RESOLUÇÃO	01/2019	–	CPG	Artes	da	Cena	
	
	

Estabelece	critérios	para	credenciamento,	
recredenciamento	 e	 descredenciamento	
de	 docentes	 no	 Programa	 de	 Pós-
Graduação	em	Artes	da	Cena	da	Escola	de	
Música	 e	 Artes	 Cênicas	 da	 Universidade	
Federal	de	Goiás.	
	
	

Art.	1o	 -	As	solicitações	de	pesquisadores(as)	interessados(as)	em	comporem	o	
quadro	de	docentes	vinculados(as)	ao	Programa	de	Pós-Graduação	em	Artes	da	
Cena	da	Universidade	Federal	de	Goiás,	além	de	apresentarem	a	documentação	
prevista	no	Art.	11º,	§	2º	da	Resolução	CEPEC	Nº	1628/2019	(Regulamento	do	
PPG	Artes	da	Cena),	e	da	comprovação	de	orientação	concluída	de	pelo	menos	3	
(três)	 trabalhos	 em	 nível	 de	 graduação	 (Trabalho	 de	 Conclusão	 de	 Curso,	
Iniciação	Científica,	Monografia)	ou	pós-graduação	lato	sensu;	ou	1	(uma)	de	pós-
graduação	stricto	sensu,	deverão	atender	aos	seguintes	critérios:		
	
a)	 Docente	 Permanente:	 Pertinência	 acadêmica,	 ampliação	 do	 espectro	 de	
pesquisa	e	relevância	para	o	programa,	além	da	comprovação	de,	no	mínimo,	
5	(cinco)	produções	intelectuais	no	último	quadriênio,	que	exemplifiquem	sua	
produção	 qualificada,	 devendo	 ser	 pelo	 menos	 2	 (duas)	 destas	 5	 (cinco)	
produções	 de	 caráter	 bibliográfico.	 Consideram-se,	 para	 efeito	 da	 presente	
resolução,	os	seguintes	tipos	de	produção	intelectual:		
• Publicação	 de	 artigos	 científicos	 em	 periódicos	 acadêmicos	

qualificados,	com	avaliação	não	inferior	a	B1;		
• Produção	e	apresentação	pública	de	obras	artísticas	compatíveis	com	

os	 critérios	 de	 qualidade	 (Qualis)	 em	 estratos	 superiores,	
estabelecidos	 pelo	 Comitê	 da	 Área	 de	 Artes	 da	 CAPES,	 a	 serem	
avaliadas	 pela	 Comissão	 de	 Credenciamento,	 Recredenciamento	 e	
Descredenciamento	 do	 PPG	 Artes	 da	 Cena	 (doravante	 denominada	
apenas	de	Comissão),	para	efeito	de	pontuação	interna;		

• Publicação	de	livros	autorais	ou	capítulos	de	livro,	compatíveis	com	os	
critérios	 de	 qualidade	 (Qualis)	 em	 estratos	 superiores,	 estabelecidos	
pelo	 Comitê	 da	 Área	 de	 Artes	 da	 CAPES,	 a	 serem	 avaliados	 pela	
Comissão,	para	efeito	de	pontuação	interna;	

• Publicação	 de	 texto	 completo	 em	 anais	 (conference	 proceeding)	 de	
eventos	 acadêmico-científicos,	 compatíveis	 com	 os	 critérios	 de	
qualidade	 (Qualis)	 em	 estratos	 superiores,	 estabelecidos	 pelo	 Comitê	
da	 Área	 de	 Artes	 da	 CAPES,	 a	 serem	 avaliados	 pela	 Comissão,	 para	
efeito	de	pontuação	interna;	

	
b)	 Docente	 Colaborador:	 Pertinência	 acadêmica,	 ampliação	 do	 espectro	 de	
pesquisa	e	relevância	para	o	programa,	além	da	comprovação	de,	no	mínimo,	
3	(três)	produções	intelectuais	no	último	quadriênio,	que	exemplifiquem	sua	
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produção	 qualificada,	 devendo	 ser	 pelo	 menos	 1	 (uma)	 destas	 3	 (três)	
produções	 de	 caráter	 bibliográfico.	 Consideram-se,	 para	 efeito	 da	 presente	
resolução,	os	mesmos	tipos	de	produção	 intelectual	relacionados	acima	para	
candidatos	 a	 Docente	 Permanente,	 com	 a	 diferença	 de	 que	 os	 artigos	
científicos,	 no	 presente	 caso,	 devem	 ter	 sido	 publicados	 em	 periódicos	 com	
avaliação	não	inferior	a	B2.	
	
c)	 Docente	 Visitante:	 os	 mesmos	 critérios	 observados	 para	 os	 candidatos	 a	
Docente	Permanente.	

	
Art.	 2o	 -	Ao	 final	de	cada	quadriênio,	segundo	o	calendário	da	CAPES,	 todos	os	
docentes	já	vinculados	ao	programa	serão	avaliados.	Para	serem	recredenciados	
ao	programa	 todos	deverão	atender	 aos	mesmos	 critérios	 relacionados	no	Art.	
1o,	sob	pena	de	descredenciamento.	
	
Art.	3o	-	Para	efeitos	de	credenciamento,	recredenciamento	e	descredenciamen-
to,	 a	 Comissão	 deverá	 analisar	 o	 equilíbrio	 da	 porcentagem	 entre	 docentes	
permanentes	 e	 docentes	 colaboradores,	 seguindo	 rigorosamente	 os	 critérios	 e	
quantitativos	 percentuais	 estabelecidos	 pelo	 documento	 da	 área	 de	 Artes	 da	
CAPES.		
	
Art.	4o	-	Para	efeitos	de	credenciamento,	recredenciamento	e	descredenciamen-
to	de	docentes	permanentes	do	PPGAC,	a	comissão	deverá	analisar	a	exigência	de	
manter	o	equilíbrio	da	porcentagem	entre	docentes	permanentes	exclusivos	do	
PPGAC	e	que	participam	de	mais	de	um	Programa	de	Pós-Graduação,	 seguindo	
rigorosamente	 os	 critérios	 e	 quantitativos	 percentuais	 estabelecidos	 pelo	
documento	de	área	da	CAPES.	
	
Art.	 5o	 -	 O	 recebimento	 de	 propostas	 de	 candidatura	 para	 credenciamento	 no	
PPGAC,	bem	como	a	análise	e	resultado	destas	candidaturas,	ocorrerá	conforme	
calendário	divulgado	anualmente	no	site	do	programa,	conforme	definição	pela	
CPG.		
	
Art.	6o	-	Esta	resolução	entra	em	vigor	na	presente	data.	
	
	

Goiânia,	13	de	dezembro	de	2019.	
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