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Matemática. 

 
Art. 1º. Para o CREDENCIAMENTO no corpo docente permanente que atuará 
no PPGECM, o docente deverá atender as seguintes exigências:  

a) Produção científica de pelo menos 4 (quatro) produtos, entre Artigos 
Científicos, Patentes, Livros e Capítulos de Livro com ISBN e Corpo Editorial, 
nos últimos 4 (quatro) anos, sendo que pelo menos 2 (dois) desses produtos 
sejam artigos científicos qualificados na faixa de A1 a B5 no Qualis da área de 
Ensino ou Educação;  

b) Projeto de pesquisa cadastrado e em vigência no SIGAA – Sistema 
Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica – “Aba” Pesquisa, da 
Universidade Federal de Goiás ou documento comprobatório de cadastro de 
projeto de pesquisa na instituição de origem; 

c) Cadastro como pesquisador em um grupo de pesquisa do diretório de 
pesquisa do CNPq (com status “Certificado pela Instituição”); 

d) Disponibilidade para oferecer uma disciplina durante o quadriênio 
vigente; 

e) Apresentação de um parecer de um relator, professor do PPGECM de 
área diferente daquela do candidato, à Coordenadoria do PPGECM; 

f) Aprovação do parecer pela Coordenadoria do PPGECM. 
 

Art. 2º. Para orientar no doutorado, o docente deverá atender as seguintes 
exigências: 
 a) ter produção científica de pelos menos três artigos científicos nos 
últimos quatro anos. Os artigos deverão ser publicados em periódicos 
classificados entre A1 e B3, no Qualis da área de Ensino ou Educação; 

b) projeto de pesquisa cadastrado e em vigência no SIGAA – Sistema 
Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica – “Aba” Pesquisa, da 
Universidade Federal de Goiás ou documento comprobatório de cadastro de 
projeto de pesquisa na instituição de origem; 

c) cadastro como pesquisador em um grupo de pesquisa do diretório de 
pesquisa do CNPq (com status “Certificado pela Instituição”); 

d) disponibilidade para oferecer uma disciplina durante o quadriênio 
vigente; 

e) para orientação de teses de doutorado, o docente deverá ter no 
mínimo uma orientação de mestrado concluída e aprovada na área de 
educação em ciências e matemática; 
 



Art. 3º. Para o RECREDENCIAMENTO, ao final de cada quadriênio, o docente 
deverá atender as seguintes exigências:  

a) produção intelectual com discentes do PPGECM, equivalente a no 
mínimo 40% do número total de ingressantes no mestrado e/ou doutorado, sob 
sua orientação, nos últimos quatro anos; 

“§” 1º. Por produção intelectual entende-se Artigos Científicos 
qualificados na faixa de A1 a B5 no Qualis, Patentes, Livros e Capítulos de 
Livro com ISBN e Corpo Editorial da área de Ensino ou Educação.  

“§” 2º. Números fracionários serão arredondados para mais, a partir da 
fração 0,6. 

b) o recredenciamento acontecerá a cada quadriênio e o não 
atendimento das exigências implicará no não oferecimento de vagas pelo 
orientador até que se finde a orientação dos alunos restantes ou até que se 
atinja novamente o mínimo necessário para o recredenciamento, em 
consequência, o docente será enquadrado como colaborador; 

 
Art. 4º. Casos omissos serão decididos pela coordenadoria. 


