
            

NORMA CPG/PPGO Nº 07/2021 

      

Estabelece normas para credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de docentes no 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, e 

revoga a Norma CPG/PPGO Nº 05-2018. 

           

CONSIDERANDO: 

O Art. 14 da Resolução CEPEC 1403/2016 (Regulamento Geral de Pós-Graduação da 

UFG), que indica que os Programas de Pós-Graduação (PPGs) devem estabelecer normas e 

princípios gerais para o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes 

dos Programas, quais devem ser detalhadas em norma interna revisada periodicamente de 

acordo com os critérios dos comitês de avaliação da CAPES; 

O Art. 5o. (inciso XV) e o Art. 18 da Resolução CEPEC 1487/2017 (regulamento do 

PPGO), que versam sobre credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes 

nos PPGs; 

A diretriz do Planejamento Estratégico da PRPG no âmbito do fortalecimento e 

desenvolvimento do corpo docente dos PPGs, que orienta sobre a necessidade de estabelecer 

política clara de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento docente; 

O objetivo 4 do Projeto de Autoavaliação do PPGO, que prevê aplicar rigorosamente 

os critérios de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos docentes, dentro de 

um contexto contínuo de autoavaliação; 

Os documentos norteadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, para a avaliação da Área de Odontologia (Documento de área, Ficha de 

avaliação e Critérios de avaliação para programas na área de Odontologia); 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (CPG/PPGO), em 

reunião ordinária ocorrida em 25/06/2021. 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1o. O PPGO instituirá uma Comissão de Avaliação Docente constituída por três 

docentes permanentes do programa, aprovados em reunião da CPG/PPGO, com mandato de dois 

anos, tendo como objetivos: 



I. Normatizar os critérios para credenciamento, descredenciamento e 

recredenciamento de docentes no âmbito do PPGO; 

II. Sistematizar o processo avaliativo multidimensional do Programa. 

Art. 2o. A Comissão de Avaliação Docente do PPGO terá as seguintes atribuições: 

I. Normatizar e revisar periodicamente os critérios para credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento e acompanhamento de docentes no 

âmbito do Programa; 

II. Disponibilizar relatórios para subsidiar o processo avaliativo do Programa a cada 

ciclo de avaliação pela CAPES, visando o contínuo incremento do conceito do 

PPGO; 

III. Estimular o comprometimento do docente com o PPGO e o avanço da pesquisa e 

da pós-graduação na FO e na UFG; 

IV. Acompanhar e avaliar o desempenho do docente do Programa semestralmente. 

 

Art. 3o. A   avaliação qualitativa e quantitativa dos docentes do PPGO será baseada nos 

seguintes indicadores conforme detalhados no APÊNDICE II: 

I. Número de orientações de mestrado e doutorado no Programa; 

II. Produção qualificada como responsável ou participante; 

III. Publicações em periódicos com corpo editorial qualificado decorrentes de 

dissertações e teses do Programa; 

IV. Orientação de iniciação científica com participação de discente do Programa. 

V. Submissão de propostas a editais de agências de fomento; 

VI. Capacidade de captação de recursos externos para o desenvolvimento de 

pesquisas ou bolsas de estudo e ou apoio técnico; 

VII. Aplicação ao edital de “Bolsa de produtividade em pesquisa” do CNPq ou 

instituição similar de fomento à pesquisa; 

VIII. Cargos/funções de gestão em instâncias relacionadas à pesquisa e pós-

graduação; 

IX. Participação em projetos e outras atividades relacionadas à pesquisa e extensão 

com interface com a pós-graduação de outras instituições ou organizações no 

país; 

X. Participação em comitês editoriais e em editoria de periódicos 

nacionais/internacionais os quais favoreçam a internacionalização, inserção 

(local, regional, nacional) e visibilidade do Programa; 

XI. Participação em ações institucionais efetivas de internacionalização 

(coorientação, publicação conjunta, convênios, fomento internacional e outras); 

XII. Participação em projetos de P,D&I e ações de empreendedorismo. 

 

§ 1º  Os indicadores são fundamentados nos objetivos do PPGO para o quadriênio 2021-

2024 são, a saber:  

I. Alcançar o conceito 6 na avaliação quadrienal da CAPES; 

II. Fortalecer o processo de internacionalização do Programa; 



III. Consolidar e fortalecer os grupos de pesquisa da FO/UFG; 

IV. Estimular a integração das diferentes áreas do conhecimento; 

V. Estimular a integração com diferentes níveis de ensino; 

VI. Contribuir para a qualificação dos projetos e produtos relacionados às teses e 

dissertações; 

VII. Contribuir para o fortalecimento da inserção social loco-regional do Programa; 

VIII. Contribuir para o aumento da relevância do PPGO no contexto nacional. 

 

Art. 4o. A aplicação dos critérios para credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento serão de responsabilidade da Coordenadoria do PPGO, mediante análise do 

parecer desta Comissão.     

§ 1º A solicitação de credenciamento docente ocorrerá em fluxo contínuo, por iniciativa 

do docente interessado. 

§ 2º O docente que não atender a pelo menos 80% dos critérios para recredenciamento 

não poderá ofertar vaga em processo seletivo de discentes do ano vigente (Anexo II). 

§ 3º O docente que não atender a 50% dos critérios estabelecidos em sua categoria poderá 

ser descredenciado, no caso de professor colaborador, ou passar para a condição de colaborador, 

no caso de professor permanente (Anexo II). 

§ 4º Em casos excepcionais, por solicitação do docente, poderá ser considerada a 

manutenção do credenciamento de docentes que não atingirem os critérios definidos nesta 

normativa, mas que demonstrem em relatório técnico detalhado, mérito acadêmico 

extraordinário e inequívoco em atividades de pesquisa, gestão, ou produtos acadêmicos não 

contemplados na presente norma. 

§ 5º O deferimento das solicitações previstas no § 4º dependerá de aprovação pela 

Coordenadoria do PPGO. 

§ 6º O enquadramento do docente na excepcionalidade que trata o § 4º não poderá 

exceder um (01) ciclo de avaliação quadrienal. 

 

Goiânia, 25 de junho de 2021. 

Profa. Dra. Nádia do Lago Costa 

Coordenação do PPGO 

 

  



APÊNDICE I 

 

Objetivo da comissão: 

1. Atender ao disposto no Art. 14 da Resolução CEPEC 1403, que estabelece que os PPGs 

devem estabelecer normas e princípios gerais para o credenciamento, recredenciamento 

e descredenciamento de docentes do Programa, que devem ser detalhadas em norma 

interna revisada periodicamente de acordo com os critérios dos comitês de avaliação da 

CAPES; 

2. Atualizar a Norma CPG-PPGO 05-2018 que dispõe sobre normas de credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de docentes do PPGO; 

3. Atender à diretriz do planejamento estratégico da PRPG no âmbito do fortalecimento e 

desenvolvimento do corpo docente dos PPGs, que estabelece a necessidade de 

estabelecer política clara de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

docente no PPG; 

4. Atender ao objetivo 4 do projeto de auto-avaliação do PPGO, que prevê aplicar 

rigorosamente os critérios de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

dos docentes, dentro de um contexto contínuo de autoavaliação; 

5. Normatizar os critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes no âmbito do PPGO; 

6. Criar, a cada ciclo de avaliação pela Capes, condições para o contínuo incremento do 

conceito avaliativo do PPGO; 

7. Servir de estímulo para o comprometimento do docente com o PPGO e o avanço da 

pesquisa e da pós-graduação na FO e na UFG. 

  

Objetivos para o quadriênio 2021-2024 

1. Contribuir para alcançar o conceito 6 na avaliação quadrienal da Capes; 

2. Fortalecer o processo de internacionalização do PPGO; 

3. Consolidar e fortalecer os grupos de pesquisa da FO-UFG; 

4. Estimular a integração entre docentes de diferentes áreas; 

5. Estimular a integração com o curso de graduação; 

6. Contribuir para a melhora dos projetos e produtos relacionados às teses e dissertações; 

7. Contribuir para a melhora qualitativa e quantitativa dos indicadores de produção do 

PPGO. 

 

Documentos norteadores:  

1. Documento de Área (CAPES): https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/documento-de-area-odonto-pdf 

2. Ficha de avaliação - CAPES, disponível em https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ODONTO_ATUALIZADA.pdf 

3. Critérios de avaliação para programas na Área de Odontologia, disponíveis em 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/20122017-odontologia-

quadrienal-pdf  

 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documento-de-area-odonto-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documento-de-area-odonto-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ODONTO_ATUALIZADA.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ODONTO_ATUALIZADA.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/20122017-odontologia-quadrienal-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/20122017-odontologia-quadrienal-pdf


 APÊNDICE II 

Critérios de avaliação: 

 - Recredenciamento: 

  Permanente Colaborador 

1.   Número de orientações Mínimo de 2 orientações 

concluídas no quadriênio 

01 orientação de 

mestrado ou doutorado 

concluída no quadriênio 

2. Produção qualificada 

como responsável (1º ou 

último autor) 

Mínimo de 1 

publicação/ano em média 

no quadriênio Qualis A ou 

Pubmed, com coautoria de 

discente(s) do PPGO ou de 

graduação da FO/UFG 

Mínimo de 1 publicação 

no quadriênio Qualis A 

ou Pubmed, com 

coautoria de discente(s) 

do PPGO ou de 

graduação da FO/UFG 

3.   Produção qualificada 

como participante 

Mínimo de 1 

publicação/ano em média 

no quadriênio Qualis A ou 

Pubmed 

Mínimo de 2 publicações 

no quadriênio Qualis A 

ou Pubmed 

4.   Produção decorrentes 

de dissertações 

(permanente e 

colaborador) e teses 

(permanente) 

Mínimo de 50% das 

dissertações e teses 

defendidas com 

publicações Qualis A ou 

Pubmed (como último 

autor) 

Mínimo de 1 publicação 

no quadriênio Qualis A 

ou Pubmed (como 

último autor) 

5.   Orientação de iniciação 

científica na FO/UFG 

Média de 1 orientação/ano 

no quadriênio 

Mínimo de 2 orientações 

no quadriênio 

6.   Submissão de propostas 

de fomento externo à 

UFG 

Pelo menos 1 proposta por 

quadriênio (como 

proponente) 

– 

7.   Bolsista de 

produtividade em 

pesquisa 

Recredenciamento 

automático para bolsas 

vigentes 

– 

8.   Cargos/funções de 

gestão no nível central, 

ou em órgãos externos 

50% dos critérios 1 a 5, 

sendo dispensado dos 

demais critérios  

– 



9. Participação como revisor 

de periódicos 

 

Revisão de 2 artigos/ano 

em periódicos indexados 

no Pubmed/Publons (em 

média) no quadriênio 

Revisão de 1 artigos/ano 

em periódicos indexados 

no Pubmed/Publons 

(em média) no 

quadriênio 

10. Participação em comitês 

editoriais e em editoria 

de periódicos nacionais 

ou internacionais 

 

Membro de comitê editorial 

no quadriênio. 

– 

10.  Participação em 

comissões internas do 

PPGO 

Pelo menos 1 no quadriênio Pelo menos 1 no 

quadriênio 

11.  Participação em 

disciplinas do PPGO 

Pelo menos 3 no 

quadriênio, sendo pelo 

menos 1 como coordenador 

Pelo menos 1 

participação no 

quadriênio 

12.  

Coordenador/participan

te de convênio, fomento, 

ou outra atividade de 

internacionalização 

vinculado ao PPGO 

Pelo menos 2 no quadriênio Pelo menos 1 no 

quadriênio 

  

 

 - Credenciamento: 

 Permanente  

Cumprir pelo menos 4 dos 

critérios listados nos itens 1 

a 7 

Colaborador  

Cumprir pelo menos 2 dos 

critérios listados nos itens 1 a 

7 - sujeito à avaliação do 

limite de colaboradores no 

PPG 

1.   Orientação de 

mestrado ou 

doutorado 

concluída 

Pelo menos 1 concluída nos 

últimos 4 anos 

– 



2.   Coorientação de 

mestrado ou 

doutorado 

Mínimo de 2 em andamento 

ou concluída nos últimos 4 

anos 

– 

3.   Produção 

qualificada 

Mínimo de 2 

publicação/ano em média 

Qualis A ou Pubmed nos 2 

anos anteriores com 

docentes permanentes do 

PPGO 

Mínimo de 2 publicação/ano 

em média Qualis A ou 

Pubmed nos 2 anos 

anteriores 

4.   Produção 

qualificada como 

responsável (1º ou 

último autor) 

Mínimo de 1 

publicação/ano em média 

Qualis A ou Pubmed nos 

últimos 4 anos 

Mínimo de 2 publicações/ano 

em média Qualis A ou 

Pubmed no quadriênio 

5.   Orientação de 

iniciação científica 

Pelo menos 1 orientação 

concluída nos 2 últimos 

anos 

Pelo menos 2 orientações 

concluídas ou em andamento 

nos 2 últimos anos 

6.   Bolsista de 

produtividade em 

pesquisa 

Credenciamento automático – 

7.   Coordenador de 

projeto de pesquisa 

com financiamento 

Pelo menos 1 nos últimos 4 

anos (exceto bolsas) 

Pelo menos 1 bolsa de IC nos 

últimos 2 anos 

 


