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Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  

Universidade Federal de Catalão  
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  

Ciências Exatas e Tecnológicas  

 
 

Norma Complementar 01/2021  

 Dispõe sobre os critérios para 

credenciamento e recredenciamento 

de docentes no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Exatas e 

Tecnológicas.  

 

Esta norma revoga a Norma Complementar 01/2016. 

 

Com o objetivo de: 

a) Ampliar e renovar racionalmente o quadro docente do programa;  

b) Consolidar a produção científica de seu corpo docente; 

c) Atender ao Artigo 20 do Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Exatas e Tecnológicas (PPGCET), 

Resolve:  

DO CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Artigo 1 – O reconhecimento da participação de Docentes de forma sistemática, direta e 

contínua em atividades do PPGCET, bem como a participação nas atribuições oficiais do 

programa será feito mediante processo de credenciamento como dispõe esta Norma. 

Docentes Permanentes (DP), Colaboradores (DC), Visitantes (DV) e Jovens Docentes 

Permanentes (JDP) do PPGCET têm exatamente os mesmos direitos e deveres; 

§ 1º – Integram a categoria de DP aqueles(as) que, ao longo de um período de avaliação, 

desenvolvam atividades de ensino na Pós-Graduação, participem de projetos de pesquisa 

do Programa, orientem estudantes de Doutorado do Programa e tenham vínculo funcional-

administrativo com a UFCAT. 

§ 2º – Integram a categoria de DV aqueles(as) cuja atuação no programa é viabilizada por 

contrato de trabalho temporário ou por bolsa concedida para esse fim, pela própria instituição 

ou pelas agências de fomento. 

§ 3º – Integram a categoria de docentes colaboradores(as) aqueles(as) que não atendam a 

todos os requisitos para serem enquadrados como Docentes Permanentes ou como 
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Visitantes, mas que participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, das atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, 

independentemente de possuírem ou não vínculo com a UFCAT. 

§ 4º – Docentes de outras instituições, para serem do quadro permanente do PPGCET da 

UFCAT, devem se enquadrar em um dos casos excepcionais regulamentados pela CAPES, 

que são descritos a seguir: 

I. Pesquisador(a) que receba bolsa de fixação de agências de fomento; 

II. Pesquisador(a) aposentado(a) que tenha firmado com a UFCAT termo de 

compromisso para participação como docente no PPGCET; 

III. Pesquisador(a) que tenha sido cedido, por acordo formal, para atuar como 

docente do PPGCET; 

IV. Pesquisador(a) que estiver em afastamento longo para realização de estágio pós-

doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência, Tecnologia 

e Inovação e que tenha atividade de orientação de estudantes no PPGCET, sendo 

devidamente credenciado(a) como orientador(a) pela UFCAT. 

§ 5º – O Processo se dará mediante fluxo contínuo. A avaliação dos pedidos de 

credenciamento e recredenciamento será feita por uma Comissão Especial de 

Credenciamento, CEC, designada pela Coordenação do PPGCET, especialmente criada 

para esta finalidade. Ela será composta por, pelo menos, três docentes permanentes do 

PPGCET e que também sejam docentes da UFCAT, docentes estes de reconhecida alta 

produtividade e participação nas atividades do programa. 

§ 6º – O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de 

exame ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo 

docente do programa, não podendo, pois, o mesmo ser enquadrado como docente em 

nenhuma categoria.  

Artigo 2 – Poderão pleitear o credenciamento no PPGCET, os pesquisadores da UFCAT ou 

de outras Instituições de Pesquisa que satisfizerem os seguintes requisitos:  

I. Possuir o título de Doutor, nas áreas de Ciências Exatas (Matemática, Física, 

Engenharia, Química, Estatística, Ciência da Computação etc.), Ciências 

Biológicas ou áreas afins, obtido no Brasil ou no exterior, neste último caso 

reconhecido por órgão competente; 

II. Possuir pelo menos 01 (um) projeto de pesquisa adequado a uma das linhas de 

pesquisa existentes no programa, a critério da Comissão de Pós-Graduação; 

III. Integrar grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq; 

IV. Ser autor, ou coautor, de no mínimo duas publicações em revistas indexadas no 

quinquênio anterior à solicitação, sendo pelo menos uma delas no triênio anterior 

a solicitação. 

V. A pontuação total dos artigos publicados no quinquênio anterior à solicitação 

deverá ser maior ou igual a 120 pontos conforme a pontuação dos itens 1.1 a 1.11 

na tabela de pontuação para credenciamento constante no Anexo I. 

VI. Ter concluído a orientação de pelo menos um aluno de Mestrado ou Doutorado 
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no triênio anterior a solicitação. 

VII. Considerando as atividades exercidas no triênio anterior a solicitação, atingir pelo 

menos 150 pontos na tabela de pontuação para credenciamento constante no 

Anexo I.  

§ 1º – Em casos excepcionais, sujeitos a aprovação da Coordenadoria de Pós-Graduação, 

poderão credenciar-se candidatos portadores do título de Doutor em áreas afins às Ciências 

Exatas e Tecnológicas que satisfaçam, além das condições II a VII do caput deste artigo, 

pelo menos duas das condições abaixo:  

a) Tenham bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq ou órgão afim; 

b) Produziram tese de doutorado sobre temática diretamente ligada às áreas de 

Ciências Exatas e Tecnológicas, a critério da Comissão de Pós-Graduação.  

c) Publicaram, ou tiveram artigos aceitos, preferencialmente na condição de primeiro 

autor, pelo menos 03 (três) artigos em periódicos indexados diretamente 

vinculado às áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas; 

d) Orientaram alunos em programas de pós-graduação diretamente ligada às áreas 

de Ciências Exatas e Engenharias. 

§ 2º – Para efeito de credenciamento como docente no PPGCET a contabilização da 

produção intelectual utilizará os seguintes critérios: 

I. Só serão considerados artigos das áreas de Ciências Exatas, Engenharias e 

áreas afins; 

II. Os artigos serão classificados segundo o WebQualis da área de origem do 

periódico ou segundo a área de Materiais, a critério da Comissão de Pós-

Graduação. 

Artigo 3 – Docentes interessados em integrar o corpo docente do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas (PPGCET) deverão encaminhar sua 

solicitação de credenciamento em correspondência dirigida ao Coordenador do Programa e 

instruída da seguinte documentação:  

I. Formulário de Credenciamento em modelo próprio encontrado na página do 

PPGCET; 

II. Carta com a justificativa para o pedido; 

III. Projeto de Pesquisa adequado a linha de pesquisa indicada; 

IV. Currículo Lattes atualizado em até 30 dias que antecedem a solicitação;  

V. A documentação comprobatória (certificado, portaria, ata ou 1ª página da 

produção) deverá ser enumerada e entregue, com a pontuação realizada pelo 

candidato na ordem estabelecida, conforme esta norma - Anexo I. 

§ 1º – A entrega desta documentação não implica em credenciamento no corpo docente do 

PPGCET.  

§ 2º – O interessado deverá indicar no formulário a qual linha de pesquisa do PPGCET deseja 

se vincular e quais disciplinas do PPGCET se considera apto a ministrar.  

§ 3º – Apenas será considerada a produção científica e orientações nas áreas de Ciências 

Exatas e Engenharias, a critério da Comissão de Pós-Graduação.  
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§ 4º – O período de solicitação de credenciamento será até o dia 31 de outubro de cada ano. 

O resultado da análise da solicitação deverá ser divulgado até o dia 31 de janeiro do ano 

subsequente. Não serão aceitas solicitações de credenciamento e/ou recredenciamento fora 

deste período.  

Artigo 4 – O credenciamento de novos docentes permanentes será feito pela Comissão de 

Pós-Graduação, observando:  

a) A análise da situação momentânea do PPGCET frente à avaliação da CAPES; 

análise da situação da capacidade administrativa da Secretaria; análise do 

tamanho do Programa em termos de docentes e de alunos e análise da sua 

produtividade per capita (segundo os critérios estabelecidos pela CAPES em suas 

avaliações regulares); 

b) A relação entre o número de docentes permanentes e colaboradores será definida 

com base nos critérios estabelecidos pela CAPES de forma a se obter um 

desempenho geral equilibrado do Programa; 

c) O número máximo de novos docentes credenciados por ano será de 1/5 do 

número corrente de docentes em cada Linha de Pesquisa, salvo se por qualquer 

razão o número de docentes na linha for inferior a 6 docentes; 

d) Uma linha de pesquisa do PPGCET poderá conter, no máximo, 2/3 de Docentes 

com Doutorado em uma mesma área do Conhecimento, diferente da área 

Interdisciplinar ou de Materiais; 

e) O número máximo de Docentes em uma Linha de Pesquisa não poderá exceder 

2/3 do total dos docentes do Programa; 

f) Os Docentes não permanentes (colaboradores e JDP) não poderão constituir 

mais do que 30% do corpo docente total do programa.  

§ 1º – Na aplicação desta regra será desprezada a fração.  

§ 2º – Serão consideradas as áreas de conhecimento conforme a tabela de áreas do 

Conhecimento da CAPES.  

§ 3º – Os limites acima não se aplicam no caso de Docente Visitante.  

Artigo 5 – Caso o número de candidatos habilitados segundo os requisitos do Art. 2 supere 

o número de vagas em cada linha de pesquisa conforme as regras do Art. 4 serão 

credenciados em cada linha de pesquisa os candidatos com maior pontuação obtida na 

Tabela de Pontuação para Credenciamento no último triênio até o limite de vagas. 

Parágrafo Único – Em caso de empate, será considerada a pontuação nos itens 1.1 a 1.8 

da Tabela de Pontuação para Credenciamento considerado o Qualis da área de Materiais. 

Persistindo o empate, o candidato de maior idade será o credenciado. 

Artigo 6 – Os casos omissos serão analisados e avaliados pela Coordenadoria de Pós-

graduação.  

 

DO CREDENCIAMENTO DE JOVENS DOCENTES PERMANENTES 

 

Artigo 7 – Define-se como Jovens Docentes Permanentes (JDP) o docente do quadro 
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permanente da UFCAT, com até 5 anos do seu doutoramento no ano de sua inclusão como 

docente permanente. 

 

Artigo 8 – Será permitido a continuidade do JDP nesta condição por até 4 anos. 

 

Artigo 9 – A solicitação de credenciamento como JDP no PPGCET seguirá as normas 

supracitadas, com exceção do item VI do Artigo 2 desta normativa. 

 

DO RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Artigo 10 – Todos Docentes (Permanentes, Colaboradores, Visitantes ou JDP), serão 

avaliados para efeito de recredenciamento bianualmente, preferencialmente em novembro 

de cada ano, ou em outro momento julgado pela CPG como estratégico visando à obtenção 

de melhor avaliação do Programa pela CAPES. 

Parágrafo Único – A avaliação será calculada a partir das realizações no quadriênio anterior 

ao ano em que a avaliação está sendo realizada, de acordo com o Anexo I desta normativa. 

Artigo 11 – Docentes que não tiverem a solicitação de recredenciamento aprovada e 

estiverem orientando aluno(s) no PPGCET, passarão para a condição de coorientador do(s) 

aluno(s) envolvido(s), facultado a esse docente a indicação formal do(s) novo(s) 

orientador(es) dentre os docentes credenciados no PPGCET, em um prazo máximo de um 

mês. 

Parágrafo Único – O docente descredenciado poderá reassumir imediatamente esta(s) 

orientação(ões), caso seja recredenciado no PPGCET. 

 

DO DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Artigo 12 – Os docentes do PPGCET serão descredenciados do Programa no caso do não 

atendimento dos casos: 

a) Não atender o Artigo 2 desta normativa, com exceção do item VI para JDP; 

b) Não tiver ministrado pelo menos quatro créditos em disciplinas no PPGCET a 

cada dois anos; 

c) Não tiver participado de, no mínimo, 75% das reuniões da Coordenadoria do 

PPGCET, sem devida justificativa; 

d) Estiver sem orientação no PPGCET por mais de 3 anos por escolha própria; 

e) Por solicitação própria do docente. 

 

Artigo 13 – Os docentes credenciados que, no período equivalente a três avaliações anuais, 

não atenderem a contento o contido no Artigo 13 desta Normativa, poderão ser 

descredenciados do Programa após decisão e aprovação pela Coordenadoria do PPGCET. 

  

Parágrafo Único – O descredenciamento do docente não prejudicará as orientações em 

andamento, conforme versa o Artigo 12. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 14 – A Comissão Especial de Credenciamento, CEC, classificará todos os docentes 

do Programa para o Recredenciamento e os pleiteantes ao Credenciamento. As 

classificações serão de Docente Permanente, Docente Colaborador, Jovem Docente 

Permanente, e de “não adequado”. 

 

Artigo 15 – A Coordenadoria do PPGCET irá analisar a lista de classificação acima e decidirá 

sobre os docentes que terão o recredenciamento ou a solicitação de credenciamento aceita 

e sobre a categoria de docente permanente e docente colaborador de cada docente 

credenciado. 

 

Artigo 16 – Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

Prof. Dr. André Carlos Silva 

Coordenador Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Exatas e Tecnológicas 

Aprovado na Coordenadoria do PPGCET em 07/07/2021  
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Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  

Universidade Federal de Catalão  
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  

Ciências Exatas e Tecnológicas  
 

ANEXO I  
 

Tabela de Pontuação 

Ref. Atividade Pontuação OBS 

1 Publicação de Artigos em periódicos 

1.1 Qualis A1 100  

1.2 Qualis A2 85  

1.3 Qualis A3 80  

1.4 Qualis A4 75  

1.5 Qualis B1 70  

1.6 Qualis B2 55  

1.7 Qualis B3 40  

1.8 Qualis B4 25  

1.9 Qualis B5 10  

1.10 Qualis C 5 Máximo 15 pontos 

1.11 Não sujeito a Classificação no Qualis 2 Máximo 10 ponto 

2 
Artigos Científicos em repositórios de 

publicação eletrônica ligados a editoras 
ou universidades 

2 Máximo 10 ponto 

3 
Livro publicado com selo de editora que 

possua corpo editorial 
100  

4 Registro de Patente no INPI 100 Exceto Marcas 

5 
Coordenador de projeto de pesquisa 

aprovado com comprovação de 
financiamento 

40 Exceto bolsas 



Página 8 de 8 

 

6 Bolsa de Produtividade CNPq 

6.1 Na área de Materiais 100  

6.2 Outras áreas 50  

7 Atividades de Orientação e supervisão* 
Orientações em andamento 

terão apenas 30% da 
pontuação 

7.1 Aluno orientado em tese de doutorado 80 Coorientação 20 pontos 

7.2 
Aluno orientado em dissertação de 

mestrado 
50 Coorientação 5 pontos 

7.3 Aluno Orientado em programa de IC ou IT 20 (Com Bolsa) 

7.4 
Pesquisador supervisionado em pós-

doutoramento 
30  

8 Bancas 
(exceto quando 

orientador) 

8.1 
Membro de banca de defesa de tese de 

doutorado 
20  

8.2 
Membro de banca de defesa de 

dissertação de mestrado 
10  

8.3 
Membro de banca de qualificação de 

doutorado 
5  

8.4 
Membro de banca de qualificação de 

mestrado 
1  

9  Ensino na Pós-Graduação Stricto Sensu 

9.1  No PPGCET 4 Por crédito 

9.2  Na UFCAT 2 Por crédito 

9.3 Fora da UFCAT 2 Por crédito 

10 Participação em atividades administrativas no PPGCET 

10.1 Coordenação e/ou Vice coordenação 100  

10.2 Participação em comissões com emissão 
de portaria 

10 
Por hora dedicada à 

atividade 

 

 

 

 


