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RESOLUÇÃO INTERNA 07/2015 

 

Regulamentação para credenciamento e recredenciamento de docentes no PGCEM 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais no uso de suas 

atribuições, relacionadas às normas de funcionamento do curso, e considerando a necessidade de 

regulamentar os procedimentos para o enquadramento de docentes e para renovação de 

credenciamento anual no PGCEM, aprovou a seguinte norma interna: 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Art. 1° - A avaliação dos pedidos de credenciamento e renovação de credenciamento será feita por 

uma Comissão Especial de Credenciamento, CEC, designada pelo CPGCEM/UDESC 

especialmente criada para esta finalidade. Ela será composta por, pelo menos, três 

docentes credenciados no PGCEM/UDESC, docentes estes de reconhecida produtividade e 

participação nas atividades do programa, estabelecida pelo CPGCEM/UDESC. 

 

Art. 2° - A avaliação do desempenho dos docentes será feita anualmente, sendo realizada a primeira 

vez entre março e abril de 2016. A Renovação de Credenciamento será realizada a cada 

dois anos entre os meses de março e abril, sempre em anos ímpares, iniciando em 2017 e 

considerando na análise o quadriênio anterior. 

§ 1° - A critério do Colegiado, alterações podem ser feitas anualmente no corpo docente e 

no corpo de orientadores. 

 

Art. 3° - O docente que não atingir a pontuação mínima para recredenciamento será imediatamente 

desligado do Programa se não tiver orientações em andamento. Se houver orientações em 

andamento poderá conclui-las sendo classificado como colaborador perante a CAPES. 

Neste período ficará impedido de ministrar aulas no PGCEM. Ao final da(s) orientação(ões) 

o docente será formalmente desligado do programa e descredenciado junto a CAPES na 

plataforma Sucupira. 

§ 1° - No caso da orientação não ser concluída até a próxima avaliação anual, o docente 

poderá ser credenciado caso cumpra os requisitos definidos neste regimento e mediante a 

aprovação do CPGCEM. 

§ 2° - O departamento de origem do docente descredenciado será comunicado através de 

uma Comunicação Interna. 

 

Art. 4° - A habilitação/reabilitação para orientação de doutorado será anual, concomitante com a 

avaliação/recredenciamento docente, com validade de um ano. 

§ 1° - A habilitação/reabilitação será feita baseada na mesma planilha de avaliação docente. 

§ 2° - A nota será definida pelo CPGCEM na mesma ocasião da definição da nota mínima 

para o recredenciamento. 

§ 3° - No caso da não renovação da habilitação para orientação de doutorado, o docente 

poderá concluir a(s) orientação(ões) de doutorado em andamento. 
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Art. 5° - O processo de credenciamento/descredenciamento, enquadramento e habilitação será 

conduzido com base nas informações contidas no currículo Lattes, cuja atualização é de 

estrita responsabilidade dos próprios docentes. 

 

CAPÍTULO 2 – DO ENQUADRAMENTO DOS DOCENTES 
 

Art. 6° - Conforme artigo 65 do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UDESC, 

aprovado pela Resolução nº 013/2014 – CONSEPE, integram a categoria de docentes 

permanentes os docentes assim enquadrados pelo programa e que atendam a todos os 

seguintes pré-requisitos: 

I – desenvolvam atividades de ensino – na pós-graduação e/ou graduação; 

II – participem de projeto de pesquisa do Programa; 

III – orientem alunos de mestrado e/ou doutorado do Programa, sendo devidamente 

credenciados como orientador pela instância para esse fim considerada competente da 

instituição; 

IV – tenham vínculo funcional com a UDESC, em regime de tempo integral, ou, em caráter 

excepcional, consideradas as especificidades de áreas, se enquadrem em uma das 

seguintes condições especiais: 

a) Recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

b) Na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a UDESC 

termo de compromisso de participação como docente do programa; 

c) Tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do programa. 

 

Art. 7° O docente colaborador não poderá exercer simultaneamente atividades de docência (ser 

professor responsável por disciplina) e orientação no mesmo ano; 

 

CAPÍTULO 3 – DA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

Art. 8° - Os itens a serem considerados para a Renovação de Credenciamento e os respectivos 

desempenhos mínimos para serem considerados são: 

I. Docência - 20 % da nota final: Serão avaliados os itens: 

a. Orientação de alunos na Pós-Graduação por ano (peso 30 % deste item). 

Serão dadas as seguintes notas baseadas no valor médio dos quatro anos 

avaliados: 

Média de orientações no período ≥ 2,0 – Nota 5; 

Média de orientações no período ≥ 1,5 – Nota 4 

Média de orientações no período ≥ 1,0 – Nota 3 

Média de orientações no período ≥ 0,5 – Nota 2 

Média de orientações no período ≥0,2 – Nota 1 

Média de orientações no período ≤ 0,2 – Nota 0 

 

b. Orientação concluídas na Pós-Graduação por ano (peso 60 % deste item). 

Serão dadas as seguintes notas baseadas no valor médio dos quatro anos 

avaliados: 

Média de orientações no período ≥ 2,0 – Nota 5; 
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Média de orientações no período ≥ 1,5 – Nota 4 

Média de orientações no período ≥ 1,0 – Nota 3 

Média de orientações no período ≥ 0,5 – Nota 2 

Média de orientações no período ≥0,2 – Nota 1 

Média de orientações no período ≤ 0,2 – Nota 0 

 

c. Orientação de alunos na Graduação (iniciação cientifica/estagiário de projetos 

pesquisa) por ano (peso 10 % deste item). Serão dadas as seguintes notas 

baseadas no valor médio dos quatro anos avaliados: 

Média de orientações no período ≥ 2,0 – Nota 5; 

Média de orientações no período ≥ 1,5 – Nota 4 

Média de orientações no período ≥ 1,0 – Nota 3 

Média de orientações no período ≥ 0,5 – Nota 2 

Média de orientações no período ≥0,2 – Nota 1 

Média de orientações no período ≤ 0,2 – Nota 0 

 

A nota deste quesito será calculada de acordo com a equação: 

 

ORI=0,3*a + 0,6*b + 0,1*c  (o valor máximo de 5,0) 

 

II. Produtividade Científica - 80 % da nota final: Será avaliado o Índice de 

Produtividade Científica (IPC/PGCEM) anual médio no quadriênio. O IPC/PPGCEM é 

calculado segundo a equação (1): 

 

IPC/PGCEM =  (1*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 0,5*B2 + 0,2*B3 + 0,5*FI + 0,7 Pt)/4.           (1) 

 

Onde: 

A1 – artigo classificado como A1 em engenharias II (Qualis Capes) no ano de publicação. 

A2 – artigo classificado como A2 em engenharias II (Qualis Capes) no ano de publicação. 

B1 – artigo classificado como B1 em engenharias II (Qualis Capes) no ano de publicação. 

B2 – artigo classificado como B2 em engenharias II (Qualis Capes) no ano de publicação. 

B3 – artigo classificado como B3 em engenharias II (Qualis Capes) no ano de publicação. 

FI – artigo publicado em revista com Fator de Impacto provido pelo Journal Citation Reports 

(Thomson Reuters / ISI Web of Science). 

Pt – Patente depositada. 

 

O ano que não houver classificação disponível do Qualis-Capes será utilizada a última 

classificação disponível. 

 

OBS.: Publicações com discentes/egressos do PGCEM, com até 3 anos de conclusão, serão 

acrescidas de  20% no fator de multiplicação. 

 

Neste item será atribuída uma nota, denominada PI (Produção Intelectual), de acordo com a 

pontuação (eq. 1) obtida pela produção do docente: 
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Média anual IPCI ≥ 1,0 – Nota 5; 

Média anual IPCI ≥ 0,85 e < 1,0 – Nota 4; 

Média anual IPCI ≥ 0,70 e < 0,85 – Nota 3; 

Média anual IPCI ≥ 0,50 e < 0,70 – Nota 2; 

Média anual IPCI ≥ 0,25 e < 0,5 – Nota 1; 

Média anual IPCI < 0,25 – Nota 0; 

 

A nota final será calculada de acordo com a equação 2 

 

   MF = 0,2*ORI + 0,8*PI              (2) 

 

Para os docentes com bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq a nota MF será acrescida de 10%. 

 

Art. 09° - Com base nestas informações foi elaborada uma planilha (ANEXO I) que será preenchida 

pela CEC, para cada docente, com base nas informações contidas no currículo Lattes do 

docente.  

 

Art. 10° - O CPGCEM determinará o valor mínimo da nota MF, necessária para que o docente seja 

recredenciado. 

§ 1° - a nota para a primeira avaliação será definida e divulgada pelo CPGCEM na primeira 

reunião do colegiado de 2016. 

§ 2° - a nota para as avaliações nos anos subsequentes serão definidas pelo CPGCEM 

após cada recredenciamento, sendo sempre maior ou, pelo menos, igual à nota da última 

avaliação. 

 

Art. 11° - O docente que tiver nota igual ou superior à nota estabelecida pelo CPGCEM terá seu 

recredenciamento recomendado pela CEC para a qualidade de Professor Permanente do 

PGCEM/UDESC para os próximos dois anos. O docente que tiver nota inferior a nota 

estabelecida pelo CPGCEM terá recomendação de descredenciamento do programa pela 

CEC. 

 

CAPÍTULO 4 – CREDENCIAMENTO 

 

Art. 12° - Solicitações de credenciamento no Programa podem ser encaminhadas em qualquer tempo 

para apreciação do colegiado. O processo de solicitação deve ser acompanhado de carta ao 

Colegiado do PGCEM, 

 

Art. 13° - Para credenciamento o professor solicitante será avaliado de acordo com a mesma planilha 

de avaliação docente, porém sua nota será integralmente relativa à Produção Intelectual. 

§ 1° - a nota para o primeiro credenciamento será a mesma exigida para recredenciamento 

dos docentes do programa. 

 

Art. 14° - Para credenciamento de novos docentes, além da produtividade científica será avaliado 

pelo CPGCEM o interesse do programa em aumentar seu quadro docente. O CPGCEM irá 

definir a classificação do professor ingressante no Programa. 
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Esta norma foi aprovação pelo Colegiado do Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia 

de Materiais na reunião de 15/12/2015 e entra em vigor nesta data. 

 

 

Joinville, 15 de dezembro de 2015 

  



 

2013 2014 2015 2016 Média Peso relat CONCEITO NOTA

  I. 1.  Orientação de alunos na Pós-Graduação por ano 0,00 30% SC 0

  I. 2.  Orientação concluídas na Pós-Graduação por ano 0,00 60% SC 0

  I. 3.  Orientação de alunos na Graduação (iniciação cientifica/estagiário de projetos pesquisa) por ano 0,00 10% SC 0

100% 0,00

2013 2014 2015 2016
DPI-Média - 

Qualis

DPI-Média - 

Total
CONCEITO NOTA

         Artigos  Qual is  A1

         Artigos  Qual is  A2

         Artigos  Qual is  B1

         Artigos  Qual is  B2

         Artigos  Qual is  B3

 II.2- Artigos  sem Qual is  com Fator de Impacto -ISI-JCR

 III .4- Patentes

III .7- Pesquisador do CNPq 0%

I I I .8- Docente Permanente em outro Programa

  II I .9  Docente Colaborador em outro Programa

Total 100% #DIV/0!

TOTAL GERAL ?

#DIV/0! ####

DPI/ANO = (1A1 + 0,85x2 A2 + 0,7*B1 + 0,5*B2 + 0,2 B3+SQ*0,5+dPt*0,7)/4

Prof. 
FICHA DE AVALIAÇÃO DOCENTE

I.  Atividades de Formação (Docência e Orientação de Alunos)  - Peso: 20%

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Nota corte

               II.  Produção Intelectual - Peso: 80%

  I I .1- Qual idade dos  veículos  e meios  de comunicação uti l i zados  para  a  publ icação da produção intelectual

#DIV/0!


