
NORMATIVA PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS  

O CORPO DOCENTE  do Programa de Pós-Graduação em Química em sua 94º. 

Reunião Ordinária, realizada no dia 30/04/2012, resolve estabelecer os seguintes 

critérios para credenciamento e recredenciamento de orientadores e NO PROGRAMA: 

1. Para credenciamento, o docente contratado no IQ – UFG  NOS ÚLTIMOS 5 (cinco) 

ANOS deverá atender as seguintes exigências:  

 a) Exibir produção científica de pelo menos 2 (dois) artigos nos últimos 3 (três) 

anos. Os artigos deverão ser publicados em periódicos classificados como A e B no 

Qualis da área de Química. Caso o periódico não esteja contemplado no Qualis da área 

de Química, será utilizada a classificação Qualis Capes da área específica de atuação do 

docente.  

 b) Para orientação de teses de doutorado, o docente deverá ter uma orientação ou 

uma co-orientação de mestrado concluída e aprovada.  

2. Para a aceitação do credenciamento de docente de outra unidade da UFG ou de outra 

Instituição, o pesquisador deverá:  

 a) Apresentar produção científica igual ou superior a 3 (três) artigos em 

periódicos A ou B, de acordo com o Qualis da área de Química, nos últimos 3 (três) 

anos; 

 b) Propor a oferta de pelo menos uma disciplina de pós-graduação sob sua 

responsabilidade 

  c) Para orientação de teses de doutorado, o docente deverá ter uma orientação 

ou uma co-orientação de mestrado concluída e aprovada.  

3. Para recredenciamento, a cada 03 (três) anos, o docente deverá atender as seguintes 

exigências:  

a) Produção intelectual* com discentes, proporcional a 60% do número de 

orientandos no triênio
**

. 

*Por produção intelectual entende-se artigo aceito ou publicado em periódico 

Qualis A ou B na área de Química,  patente depositada, patente concedida, livro 

ou capítulo de livro com ISBN.  Caso o periódico não esteja contemplado no 

Qualis da área de Química, será utilizada a classificação Qualis Capes da área 

específica de atuação do docente.  

**números fracionários serão arredondados para mais, a partir da fração 0,6.  

b) A produção intelectual com discente que contar com a participação de mais de 

um docente credenciado, contará prioritariamente como produção do docente 



orientador, podendo ser contabilizada de maneira proporcional, a critério do 

docente orientador.   

c) Ter ofertado pelo menos 60 horas aulas no programa nos últimos 3 (três) anos. 

5. Para abrir vagas por ocasião de cada processo seletivo, o docente permanente deverá 

ter produção intelectual mínima no ano anterior, ou vigente, de 01 (hum) artigo com 

discente (publicado ou aceito) em periódico classificado como B5, ou 01 (hum) artigo 

sem participação discente (publicado ou aceito) classificado como B3. A classificação 

será feita de acordo com o Qualis da área de Química ou pelo Qualis Capes da área de 

atuação do docente, caso o periódico não esteja contemplado na área de Química. Serão 

considerados também livros, capítulos de livros (publicados ou aceitos)  e patentes 

depositadas ou concedidas.   

6. O descredenciamento ocorrerá somente após a defesa do último orientando. 

7. O credenciamento de docentes que já participaram do corpo docente permanente do 

Programa dar-se-á atendendo ao item 2 desta normativa.  

8. Quaisquer inconsistências nesta normativa ou alterações nas regulamentações do 

Instituto de Química, da UFG e da CAPES/MEC, acarretará também na alteração desta 

normativa. 

 


