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RESOLUÇÃO Nº 002/2015 – CPPGEM 

 

 

Dispõe sobre os critérios para Credenciamento, 

Descredenciamento e Recredenciamento do 

corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica da UDESC. 

 

 

O Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (CPPGEM) do 

Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de 

suas atribuições em consonância e complementando o disposto no Regimento Geral da Pós-

Graduação Stricto Sensu da UDESC, aprovado pela Resolução nº 013/2014 – CONSEPE, e 

considerando a deliberação deste Colegiado, ocorrida em 01 de Outubro de 2015, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O credenciamento de novos professores do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT da 

UDESC poderá ser solicitado a qualquer momento desde que satisfeitas às exigências 

definidas neste documento. Serão consideradas a formação acadêmica, o currículo do 

solicitante e o interesse do programa. 

 

Art. 2º Poderá ser credenciado no Programa, professor de outro centro da UDESC ou de outra 

instituição de Ensino Superior, bem como pesquisador especialmente convidado pela sua 

experiência científica. 

 

§ 1º O número total de professores externos à UDESC,  credenciados no  PPGEM, não 

poderá ultrapassar 30% do total de seu corpo docente; 

 

§ 2º O credenciamento de um professor e/ou pesquisador não pertencente ao quadro de 

funcionalismo da UDESC, não implicará, em hipótese alguma, na criação de vínculo 

empregatício; 

 

§ 3º Poderão ser autorizados a ministrar disciplinas do Programa, na categoria de Docente 

Visitante, professores ou pesquisadores de outras Instituições,  nacionais ou 

estrangeiras, convidados pelo Programa para tal fim. A autorização para ministrar 

disciplinas como Docente Visitante poderá ser  feita por um período máximo de um 

ano. 

 

Art. 3º O credenciamento é facultado apenas a professores e/ou pesquisadores portadores do 

título de Doutor ou Livre Docência. 

 

Art. 4º Para o credenciamento de novos professores serão exigidos os seguintes documentos: 
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i. Requerimento do professor e/ou pesquisador interessado, ao Coordenador do 

Programa, com indicação das disciplinas e da(s) linha(s) de pesquisa no Programa 

na(s) qual(is) o docente desenvolverá seus projetos; 

 

ii. Cópia do título de Doutor ou Livre Docente; 

 

iii. Declaração de liberação do professor e/ou pesquisador, para atuação no Programa, 

do Departamento ou Órgão em que ele está lotado, caso não pertença ao 

Departamento de Engenharia Mecânica da UDESC/CCT. 

 

Art. 5º O credenciamento deverá ocorrer inicialmente na forma de professor colaborador. 

 

Parágrafo único -  O número total de professores atuando como colaboradores no PPGEM não 

poderá ultrapassar 30% do total de seu corpo docente. 

 

Art. 6º O credenciamento será feito pelo Colegiado do PPGEM. 

 

Art. 7º Mediante justificativa, a qualquer tempo, um professor poderá solicitar seu desligamento 

do curso, havendo para tal apreciação pelo Colegiado do Programa. O professor será 

efetivamente desligado se não houver nenhuma pendência, como a conclusão de 

disciplinas e/ou orientação de dissertações em andamento. 

 

Art. 8º Para credenciamento como professor colaborador do PPGEM o solicitante deverá: 

 

i. ser bolsista de produtividade do CNPq; ou 

 

ii. comprovar a publicação, nos 04 (quatro) últimos anos, a contar da data de 

solicitação, de ao menos 02 (dois) artigos publicados em revista indexada pelo ISI 

Journal Citation Reports ou qualificadas com Qualis de Engenharias III da Capes como 

A1, A2, B1, B2 ou B3. 

 

Art. 9º Para credenciamento como professor colaborador do PPGEM o solicitante deverá 

demonstrar compatibilidade entre as suas atividades de pesquisa e as linhas de pesquisa do 

Programa. Esta comprovação poderá ser verificada por sua atuação como 

orientador/coorientador de dissertações de Mestrado, ou com a participação em projetos 

de pesquisa que tenham consonância com as linhas de pesquisa do PPGEM. 

 

Parágrafo único - As condições de cadastramento definidas nos artigos 8º e 9º não garantem o 

credenciamento do professor no Programa. O mesmo deverá ser aprovado pelo 

Colegiado do PPGEM. 
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Art. 10º Para credenciamento como professor permanente do PPGEM o solicitante deverá ser 

professor colaborador a, no mínimo, um ano e satisfazer os critérios estabelecidos pela 

portaria CAPES que rege o enquadramento de docentes de pós-graduação. 

 

Art. 11º Na primeira reunião de cada ano o colegiado do PPGEM deverá proceder com a avaliação e 

recredenciamento dos professores do programa relativo ao exercício do ano corrente. Para 

tal, os professores devem se enquadrar na portaria CAPES que rege o enquadramento de 

docentes de pós-graduação, sendo classificados como professores permanentes, 

colaboradores ou visitantes. 

 

Art. 12º Os docentes que não atenderem aos requisitos da CAPES e que não atendam aos seguintes 

critérios, serão descredenciados do PPGEM: 

 

i. Ter publicado ou comprovar o aceite de, pelo menos, 02 (dois) artigos em revista 

indexada pelo ISI Journal Citation Reports ou qualificadas com Qualis de Engenharias 

III da Capes como A1, A2, B1, B2 ou B3 nos últimos 04 (quatro) anos; e 

 

ii. Ter ministrado pelo menos 04 (quatro) créditos de disciplinas do currículo do 

Programa nos últimos 18 (dezoito) meses; e 

 
iii. Ter uma orientação de mestrado em andamento ou concluída nos últimos 18 

(dezoito) meses. 

 

Art. 13º Casos omissos ou particulares serão analisados pelo CPPGEM. 

 

Art. 14º Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Art. 15º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Joinville (SC), 03 de Novembro de 2015. 

 

 

Eduardo Lenz Cardoso, Dr. Eng. 

Presidente do CPPGEM 


