
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
 

NORMA INTERNA PPGECM/UFG N° 01 (02 julho de 2021) 
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Educação em Ciências e 
Matemática. 

 
Art. 1º. Para o CREDENCIAMENTO, no corpo docente permanente que atuará 
no PPGECM em nível de mestrado, no início de cada quadriênio, 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: (1) qualificado na faixa de A1 a A4 e (1) qualificado na 
faixa de A1 a B4 no Qualis Único;  

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) Memorial descritivo demonstrando que o docente tem envolvimento 
com a área/campo da educação em ciências e matemática. O docente deve 
apresentar atuação de forma consistente e regular nos últimos quatro anos, 
principalmente no que se refere a orientações em nível de graduação, trajetória 
na área de educação em ciências, projetos e publicações em periódicos que 
denotem a efetiva participação em pesquisas na área. 

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 B2, no Qualis Único; 

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; 

f) Memorial descritivo demonstrando que o docente tem envolvimento com 
a área/campo da educação em ciências e matemática. O docente deve 
apresentar atuação de forma consistente e regular nos últimos quatro anos, 
principalmente no que se refere a orientações em nível de graduação, trajetória 
na área de educação em ciências, projetos e publicações em periódicos que 
denotem a efetiva participação em pesquisas na área. 

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

h) Aprovação do parecer pela Coordenadoria do PPGECM. 
 
“§” Único. Docentes que orientam em nível de mestrado no PPGECM não 

necessitam apresentar o memorial do item f). 
 
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 B4 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 no início de cada quadriênio, por meio 
de edital específico e o não atendimento das exigências implicará no 
descredenciamento do docente do PPGECM.  

“§” 1º. A comissão de recredenciamento será composta pelo coordenador 
do PPGECM e quatro docentes permanentes. 

“§” 2º. O docente descredenciado deverá terminar as suas orientações em 
vigência. 

 
Art. 4º. No que se refere ao período de transição, entre a normativa anterior e 
esta, para os docentes que foram readequados de docente permanente para 
docente colaborador, não atingindo o mínimo necessário de acordo com o item 
a) do caput, terão 12 meses para se readequarem à esta norma, a partir da sua 
data de publicação. 
 
Art. 5º. Docentes que foram credenciados no meio do quadriênio 2017-2020 
serão avaliados pela normativa anterior, ao final do ano de 2022. 

 
 

Art. 6º. Casos omissos serão decididos pela coordenadoria. 
 


