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CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA
Objetivos:
•

Adequar o perfil do corpo docente aos critérios de avaliação da Capes, tendo em
vista a melhora do conceito do Programa e maior otimização das atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

•

Prover o programa de um instrumento que lhe permita estimular a inserção de
novas(os) doutores das diferentes áreas do conhecimento, promovendo uma
efetiva interdisciplinaridade.

•

Realizar a qualquer tempo o credenciamento de novas(os) e cada dois anos o
recredenciamento, avaliando o alcance das recomendações.

CRITÉRIOS
Formação Acadêmica
Experiência com curso ou programa
graduação ou pós graduação.
Vinculação a Grupo de Pesquisa1
Interesse em participar do Programa2
Publicação em Periódicos e livros
preferencialmente com Qualis da área
multidisciplinar nos últimos dois anos
Participação em Projeto de Pesquisa
Experiência de Orientação

1
2

Candidatas(os)
DOCENTE
DOCENTE
PARTICIPANTE
PERMANENTE
Doutorado
Doutorado
Sim
Sim
Sim
Sim
01
artigo
publicado no mínimo, 03 artigos
(periódico e/ou capitulo de
publicados (periódicos e/ou
livro)
capítulos de livros)
Coordenação ou
Coordenação de projeto
participação
financiado nos últimos três
No mínimo (01 projeto)
anos.No mínimo 01 projeto
no mínimo, 01 TCC de
no mínimo, 02
Graduação / PIBIC
Dissertações (defendidas)
(concluído)

Cadastrado no Diretório de Grupo de Pesquisa no CNPq.
Através de documento da interessada.

Sim

RECOMENDAÇÕES DO COLEGIADO PARA DOCENTES CREDENCIADAS(OS):

PARTICIPANTE:
•
•
•
•
•

Orientar dissertações em temas de domínio;
Participar em disciplinas do Programa;
Publicar isoladamente e/ou em conjunto com outras docentes e estudantes, em
periódico classificados;
Encaminhar projetos de pesquisa em parceria com outras áreas e docentes, para
agências locais e nacionais de Fomento à Pesquisa.
Participar de bancas examinadoras no processo seletivo, de dissertações e teses.

PERMANENTES:
•
•
•
•
•
•

Realizar o Pós-doutorado até 05 anos após concluído o Doutorado, para estimular a
parceria nacional e internacional;
Realizar atividades de parceria interinstitucional nacional e internacional,
promovendo a integração com outros programas, a participação de professores
visitantes e intercâmbio entre estudantes.
Publicar em periódico classificado no Qualis da área Multidisciplinar como IB e IA
preferencialmente em conjunto com estudantes vinculados aos projetos
Encaminhar projetos de pesquisa para agências locais, nacionais e internacionais de
Fomento à Pesquisa, com a participação das (os) orientadas(os).
Orientar estudantes do PIBIC, integrando-os sempre que possível, à atividades da
pós graduação, consolidando uma cultura de formação de recursos humanos desde a
graduação.
Oferecer no mínimo 01 disciplina ao ano (para recredenciamento)

