
 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

RESOLUÇÃO –  PPGCC Nº 001 
 
 
 

Aprova os critérios para credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de Docentes 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis (PPGCC) da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

 

 

A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG), no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, conforme Artigo 3º, inciso I do Regulamento do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado (PPGCC), reunida em 

sessão plenária realizada no dia 26 de fevereiro de 2017 

 

 

RESOLVE : 

 

 

Art. 1º O corpo docente do PPGCC será constituído por docentes e 

pesquisadores com título de doutorado e poderão ser credenciados no Programa como docentes 

permanentes, colaboradores e visitantes, como definidos a seguir: 

I. O Corpo Docente Permanente é constituído por docentes integrantes da 

carreira do Magistério Superior da UFG, e atuarão de forma direta e 

contínua no Programa, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 

orientação; 

II. Docentes e Pesquisadores Visitantes são docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, que sejam 

liberados, mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal 

vínculo e que tenham a sua atuação viabilizada por contrato de trabalho 

por tempo determinado com a instituição ou por bolsa concedida para esse 

fim, pela própria instituição ou por agência de fomento, para colaborarem, 

por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em 

projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo-se 

que atuem como orientadores e em atividades de extensão; 

III. Docentes colaboradores são aqueles que não atendam a todos os requisitos 

para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, 

mas que participem de forma sistemática no 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 UFG. 

 

Parágrafo único. Conforme regras da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), em caráter excepcional, docentes que não integram a 

carreira do Magistério Superior da UFG poderão ser credenciados, como permanentes, desde que 

se enquadrem em uma das seguintes condições: 

a) quando receberem bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de 

agências federais ou estaduais de fomento; 

b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham 

firmado com a instituição termo de compromisso de participação como 

docente do PPGCC; 

c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente 

no PPGCC; 

d) quando, a critério e decisão do PPGCC, devido a afastamentos mais longos 

para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade 

relevante em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, o docente 

permanente não participar de atividades de ensino, desde que atendidos 

todos os demais requisitos aqui fixados para tal enquadramento. 

 

Art. 2º A atuação como docente permanente poderá se dar em no máximo, 

em até 2 Programas de Pós-Graduação (PPG), com cargas horárias semanais totais não podendo 

superar 40 horas, considerando o estabelecido nos parágrafos seguintes. 

 

§ 1º O docente permanente deverá emitir, anualmente, declaração da 

quantidade de horas que será dedicada exclusivamente ao programa a fim de ser apreciada pela 

CPG do PPGCC. 

 

§ 2º A atuação de docente permanente do PPGCC em outro PPGs deve ser 

precedida de pedido que deverá ser apreciado pela CPG, que emitirá ato em que constarão os 

termos da decisão proferida. 

 

§ 3º A atuação de docentes permanente que participam como membros 

permanentes de outros programas de pós-graduação está limitada a 30% do número de docentes 

permanentes no PPGCC, desprezando-se a fração. 

  

§ 4 A somatória das atividades do docente que participar como permanente 

em outro programa de pós-graduação da mesma ou de outra Instituição deve respeitar os limites 

estabelecidos pela CAPES e/ou pela área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da 

CAPES (número máximo de orientandos, carga horária em disciplinas etc.). 

               

 

Art. 3º Entende-se por credenciamento a autorização da CPG para novos 

docentes participarem de atividades de ensino, orientação, pesquisa e extensão no PPGCC e 

recredenciamento, a autorização da CPG para renovação ou alteração do credenciamento de 

docentes já atuantes no PPGCC. 

 

Art. 4º O processo de credenciamento, para qualquer uma das categorias, será 

realizado em fluxo contínuo, mediante a solicitação do interessado. O pedido deve ser 

encaminhado a Coordenação do Programa (CCP), com os seguintes documentos: 



 

 

 

I. Carta de solicitação, dirigida ao Coordenador do PPGCC, especificando a 

categoria de interesse, linha de pesquisa que o proponente pretende se 

enquadrar, resumo da sua atuação e quais disciplinas ele poderá atuar; 

II. Projeto de pesquisa compatível com a linha de pesquisa pretendida; 

III. Plano de trabalho a ser desenvolvido nos próximos quatro anos, contendo 

atividades de ensino, pesquisa e orientação; 

IV. Cópia atualizada do Currículo Lattes. 

 

Art. 5º A CCP encaminhará o pedido à CPG do PPGCC, que analisará e 

decidirá, em reunião ordinária, sobre o deferimento ou não da solicitação, considerando, além 

dos critérios definidos nos artigos seguintes, a adequação as necessidades do Programa. 

 

Art. 6º É condição para obtenção de credenciamento de candidato que tenha 

concluído doutorado há 36 meses ou mais, a comprovação de autoria de produção intelectual, 

nos últimos trinta e seis meses anteriores a data da solicitação de credenciamento, de pelo menos, 

150 pontos no Qualis da Comissão da Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da 

CAPES (Qualis/CAPES). 

 

Art. 7º Candidatos a credenciamento que tenham obtido doutorado há menos 

de 36 meses deverão comprovar autoria, no período de 36 meses anteriores a data de solicitação 

do credenciamento, da seguinte produção intelectual mínima: 

I. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES que 

totalizem um mínimo de 60 pontos, no caso de doutorado concluído ha 18 

meses ou menos; 

II. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES que 

totalizem um mínimo de 120 pontos, no caso de doutorado concluído em 

período entre 19 e 35 meses. 

Parágrafo único. Para fins de cálculo de pontuação de produção intelectual 

do docente, o artigo aprovado para publicação será considerado como produção intelectual, 

desde que o interessado apresente carta do Editor do periódico informando que o manuscrito foi 

aprovado. 

 

Art. 8º O credenciamento terá validade máxima de quatro anos e sua 

renovação será condicionada ao acompanhamento sistemático do docente e aos critérios de 

recredenciamento do PPGCC.  

 

Art. 9º O processo de recredenciamento de todos os docentes do PPGCC 

deverá ser feito, obrigatoriamente, pelo menos uma vez a cada quatro anos, em período que 

corresponde ao dos quadriênios de avaliação da CAPES. 

 

Art. 10º Poderão ser recredenciados como docentes permanentes, os docentes 

que tenham desenvolvido as seguintes atividades no PPGCC, no quadriênio antecedente. 

I. Orientado, pelo menos, duas dissertações defendidas e aprovadas; 

II. Ministrado, pelo menos, 60 horas/ano de disciplinas no PPGCC; 

III. Publicado, em periódicos constantes no Qualis/CAPES, com pontuação 

mínima de 150 pontos. 



 

 

 

§ 1º. Caso o docente não atinja a pontuação necessária, estabelecida pelo item 

III do caput deste artigo, ficará a critério da CPG decidir se o docente será recredenciado e em 

qual categoria será feito o recredenciamento, de acordo com a sua atuação no PPGCC e as 

necessidades do programa. 

§ 2º. Para alteração da categoria de colaborador para permanente, o docente 

deverá atender apenas ao item III no caput deste artigo. 

§ 3º. Situações específicas de docentes permanentes que não ministraram 

disciplinas no ano-base em razão de ocuparem cargos de gestão ou por se encontrarem em 

estágio pós-doutoral ou outros afastamentos acadêmicos, deverão ser analisadas pela CPG, 

considerando as necessidades do programa. 

§ 4º. Publicações em coautoria entre candidatos ao credenciamento e 

recredenciamento terão sua pontuação dividida pelo número de co-autores candidatos e/ou já 

participantes do programa. 

§ 5º. Entre os períodos de recredenciamento, será facultada à coordenadoria a 

proposição de mudança de categoria do docente em função de alteração no seu perfil de atuação 

no programa. 

§ 6º. O descredenciamento do docente, observado o direito prévio ao 

contraditório e à ampla defesa, será comunicado oficialmente, com justificativa baseada nos 

critérios estabelecidos nesta resolução. 

§ 7º. Os docentes que estejam desempenhando atividades de orientação não 

poderão ser descredenciados até que essas atividades estejam concluídas, exceto se houver 

acordo entre o docente, a coordenação e os discentes envolvidos. 

 

Art. 11º O número mínimo de docentes permanentes do programa será de 

oito, compreendendo o total de docentes credenciados e recredenciados. 

§ 1º. Caso o número de docentes que atendam aos critérios estabelecidos no 

artigo 10º seja inferior ao número mínimo fixado no caput deste artigo, as vagas restantes serão 

preenchidas pelos docentes solicitantes, de acordo com a pontuação obtida em publicações em 

periódicos do Qualis/CAPES. 

§ 2º. O critério de desempate será o número de publicações em periódico de 

classificação mais elevada. 

 

Art. 12º O recrendenciamento de docentes visitantes será realizado pela CPG, 

considerando as necessidades do PPGCC. 

 

Art. 13º O descredenciamento de docentes, fora do período regular, será 

decidido pela CPG em casos de não cumprimento com as obrigações regimentais, ou por 

solicitação formal enviada pelo docente à CCP. 

 

Art. 14º Os casos omissos na presente Resolução serão apreciados pela CPG 

do PPGCC. 

 

Art. 15º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pela CPG 

do PPGCC. 

 

 

Goiânia, 26 de fevereiro de 2017.  


