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RESOLUÇÃO Nº 004/2017 – CPPGEM 

 

Dispõe sobre a alteração dos critérios para 

Recredenciamento do corpo docente do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da UDESC aprovados pelas 

Resoluções No 002/2015 e No 001/2017 - 

CPPGEM. 

 

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 28 de setembro de 2017, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  O artigo 13 da Resolução No 002/2015 – CPPGEM, que dispõe sobre os critérios de 

recredenciamento do corpo docente do PPGEM, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Serão descredenciados do PPGEM os professores que não satisfizerem integralmente os 

seguintes requisitos: 

i. Ter publicado ou comprovar o aceite de, pelo menos, 03 (três) artigos em revistas 

indexadas pela base de dados JCR e/ou SJR, 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 16 (dezesseis) créditos de disciplinas do currículo do 

Programa nos últimos 04 (quatro) anos; e 

 
iii.  Ter 02 (duas) orientações de mestrado em andamento ou concluídas no PPGEM nos 

últimos 04 (quatro) anos. 

 

Parágrafo único 

 

Visando a valorização da produção técnica qualificada dos docentes do PPGEM, fica 

estabelecido que 1/3 (um terço) da produção científica especificada no inciso “i” poderá ser 

substituída por: 01 (uma) patente internacional concedida; ou 01 (uma) patente nacional 

concedida; ou 01 (um) livro (texto integral) com repercussão tecnológica; ou 03 (três) 

capítulos de livro de circulação internacional. 

 

Art. 2º O artigo 16 da Resolução No 002/2015 – CPPGEM passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“O coordenador do PPGEM irá utilizar as informações da plataforma Lattes do CNPq para 

realizar a análise de recredenciamento. O docente que não cumprir com os requisitos para 

recredenciamento do PPGEM será imediatamente desligado do programa se não tiver 

orientações em andamento. Se houverem orientações em andamento, o mesmo poderá 

concluí-las, sendo classificado como colaborador perante a CAPES. Neste período, ficará 

impedido de ministrar aulas e de assumir novas orientações no PPGEM. Ao final da(s) 

orientação(ões), o docente será formalmente desligado do programa e descredenciado 

junto à CAPES.“ 

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Joinville (SC), 28 de Setembro de 2017. 

 

 

Dr. Paulo Sergio Berving Zdanski 

Presidente do CPPGEM 


