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RESOLUÇÃO CC–MEE -03/08, DE -11 DE JULHO DE 2008. 

Estabelece normas para credenciamento, renovação 
de credenciamento e descredenciamento de 
docentes. 

O COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO EM 
ENGENHARIA DA ENERGIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL REI, no uso das atribuições legais e regimentais que 
lhe são conferidas e de acordo com o que foi deliberado na 2ª Reunião do 
ano de 2008 do Colegiado do Curso, realizada em 11 de Julho de 2008, 

 

RESOLVE: 
Art. - 1º-  Aprovar, neste Colegiado de Curso, as normas para credenciamento, 
renovação de credenciamento e descredenciamento de docentes do Curso de 
Mestrado em Engenharia da Energia do CEFET-MG / UFSJ.  
Art. - 2º-  Os docentes integrantes da proposta aprovada pela CAPES são 
considerados automaticamente credenciados no Programa;  
Art. - 3º-  Os requisitos para credenciamento integral no Curso de Mestrado em 
Engenharia da Energia são:  

§ 1º-  Ser professor efetivo ou professor aposentado de uma das duas instituições 
componentes do programa (CEFET-MG e UFSJ); 

§ 2º-  Dedicar, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho ao Mestrado em 
Engenharia da Energia;  

§ 3º-  Possuir grau de doutorado dentro das linhas de pesquisa do programa.  

§ 4º-  Estar atuando no mínimo a três anos em temas relacionados às linhas de 
pesquisa do programa, devendo apresentar currículo no formato Lattes e 
comprovar produção científica mínima em uma ou mais linhas de pesquisa do 
programa durante o período que anteceder a solicitação ao credenciamento.  

Art. - 4º- Os requisitos para credenciamento parcial no Curso de Mestrado em 
Engenharia da Energia são:  
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§ 1º-  Ser professor efetivo ou professor aposentado de uma das duas instituições 
componentes do programa (CEFET-MG e UFSJ) ou ser pesquisador externo as 
Instituições Associadas (CEFET-MG e UFSJ). 

§ 2º-  Dedicar, no mínimo, 10 (dez) horas de trabalho semanais, ao Mestrado em 
Engenharia da Energia com a devida anuência de liberação da instituição de 
origem; 

§ 3º-  Possuir grau de doutorado dentro das linhas de pesquisa do programa; 

§ 4º-  Estar atuando no mínimo a três anos em temas relacionados às linhas de 
pesquisa do programa, devendo apresentar currículo no formato Lattes e 
comprovar produção científica mínima em uma ou mais linhas de pesquisa do 
programa durante o período que anteceder a solicitação ao credenciamento. 

Art. - 5º- O pedido de credenciamento deverá ser dirigido ao Colegiado do 
Programa, por meio das Secretarias e deverá conter a seguinte documentação: 

§ 1º-  Formulário de Solicitação de Credenciamento (FSC); 

§ 2º-  Formulário de Disponibilidade Profissional (FDP), preenchido pela 
instituição de origem, atestando a disponibilidade de horas semanais do 
proponente para o desenvolvimento das atividades do programa de mestrado, 
conforme Art. 3º § 2º ou Art. 4º § 2º; 

§ 3º-  Formulário do Plano de Trabalho (FPT);  

§ 4º-  Projeto de Pesquisa relacionado às linhas de pesquisa do programa 
contendo no máximo vinte páginas no formato A4; 

§ 5º-  Original do diploma de doutorado devidamente validado e legalizado por 
órgão oficial competente; 

§ 6º-  Currículo no formato Lattes atualizado nos últimos três meses; 

§ 7º-  Cópia dos artigos publicados nos últimos três anos correspondentes à 
produção cientifica na área de energia. A produção cientifica deverá constar no 
mínimo de:  

(I) - Um artigo em periódico com classificação “qualis A ou B” na área de 
Engenharias III da CAPES, especificamente na área de energia ou;  

(II) - Dois artigos publicados em anais de congressos internacionais com 
classificação “qualis A ou B” na área de Engenharias III da CAPES, 
especificamente, na área de energia. 
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Art. - 6º- A solicitação de credenciamento poderá ser realizada em qualquer data 
do ano letivo, cabendo ao Colegiado analisar e dar parecer ao processo;  

Parágrafo único: O Colegiado deverá emitir parecer conclusivo dentro de 90 
(noventa) dias contados a partir da data da solicitação. 

Art. - 7º- O primeiro credenciamento dos docentes na modalidade de 
credenciamento parcial terá validade por seis semestres letivos contados a partir 
do primeiro semestre subseqüente à data de aprovação pelo Colegiado.  

Parágrafo único: Ao final do período, correspondente ao último semestre letivo o 
professor deverá solicitar o renovação do credenciamento, conforme Art. 10º. 

Art. - 8º- A renovação do credenciamento integral será realizada a cada seis 
semestres letivos pelo Colegiado e será baseada no comprimento dos seguintes 
requisitos: 

§ 1º-  Produção cientifica no período de no mínimo: 

(I) - Um artigo em periódico com classificação “qualis A ou B” na área de 
Engenharias III da CAPES, especificamente na área de energia ou; 

(II) - Dois artigos publicados em anais de congressos internacionais com 
classificação “qualis A ou B” na área de Engenharias III da CAPES, 
especificamente na área de energia. 

§ 2º-  Ter concluído uma dissertação de mestrado, excetuando os casos 
excepcionais; 

§ 3º-  Ter participado durante o período efetivamente do curso de mestrado tendo 
dedicado 20 (vinte) horas semanais ao programa onde poderão ser observados 
os seguintes aspectos: 

(I) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos encargos acadêmicos que lhe foram 
repassados pela Coordenação do Curso; 

(II) - Respeito aos prazos estipulados pela Coordenação para entrega dos 
documentos relativos às disciplinas lecionadas tais como: Plano de Ensino, 
Diário de Classe;  

(III) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos horários de atendimento extra 
classe, previamente definidos com os discentes, de no mínimo duas horas 
semanais;  

(IV) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos horários de atendimento na 
orientação dos discentes durante o desenvolvimento do trabalho de pesquisa e 
da redação da dissertação, de no mínimo duas horas semanais; 
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(V) -  Assiduidade quanto à entrega dos documentos relativos orientação de 
alunos;  

Art. - 9º- A não renovação do credenciamento integral implicará na mudança para 
a modalidade de credenciamento parcial. 

§ 1º-  É facultado ao docente o direito de submeter processo ao Colegiado 
requerendo a mudança da modalidade de credenciamento, transcorrido um 
período de seis meses, a contar da data do parecer do Colegiado. 

§ 2º-  A mudança da modalidade de credenciamento será concedida desde que 
no processo haja comprovação do cumprimento dos itens faltantes conforme 
parecer do Colegiado. 

§ 3º-  Aprovada a mudança da modalidade de credenciamento pelo Colegiado o 
docente se submeterá aos critérios estabelecidos no Art. 8º. 

§ 4º-  Mantida a mudança da modalidade de credenciamento o docente se 
submeterá aos critérios estabelecidos no Art. 10º. 

Art. - 10º- A renovação do credenciamento parcial será realizada a cada seis 
semestres letivos pelo Colegiado e será baseada no comprimento dos seguintes 
requisitos: 

§ 1º-  Produção cientifica no período de no mínimo: 

(I) - Um artigo em periódico com classificação “qualis A ou B” na área de 
Engenharias III da CAPES, especificamente na área de energia ou; 

(II) - Dois artigos publicados em anais de congressos internacionais com 
classificação “qualis A ou B” na área de Engenharias III da CAPES, 
especificamente na área de energia. 

§ 2º-  Ter participado durante o período efetivamente do curso de mestrado tendo 
dedicado 10 (dez) horas semanais ao programa onde poderão ser observados os 
seguintes aspectos: 

(I) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos encargos acadêmicos que lhe foram 
repassados pela Coordenação do Curso; 

(II) - Respeito aos prazos estipulados pela Coordenação para entrega dos 
documentos relativos às disciplinas lecionadas tais como: Plano de Ensino, 
Diário de Classe;  

(III) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos horários de atendimento extra 
classe, previamente definidos com os discentes, de no mínimo duas horas 
semanais;  
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(IV) - Assiduidade quanto ao cumprimento dos horários de atendimento na 
orientação e/ou co-orientação dos discentes durante o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa e da redação da dissertação, de no mínimo uma hora 
semanal; 

(V) -  Assiduidade quanto à entrega dos documentos relativos à orientação e/ou 
co-orientação de alunos;  

Art. - 11º- A não renovação do credenciamento parcial implicará na suspensão 
das atividades do docente no semestre subseqüente. 

§ 1º-  É facultado ao docente descredenciado o direito de submeter processo ao 
Colegiado requerendo novo credenciamento, transcorrido um período de dois 
semestres letivos, a contar da data do seu descredenciamento. 

§ 2º-  O novo credenciamento será concedido desde que no processo haja 
comprovação do cumprimento dos itens faltantes que levaram ao 
descredenciamento do docente. 

Publique-se e cumpra–se. 

Prof. Dr. José Henrique Martins Neto 
Coordenador do Colegiado do Curso de Mestrado em Engenharia da Energia 
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - “FSC” 

 

O abaixo assinado vem requerer ao Colegiado do Curso de Mestrado em 
Engenharia da Energia análise de documentos visando credenciamento no 
Programa de Mestrado em Engenharia da Energia: 

 

NOME:___________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ______________________________________ 

 

MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO PRETENDIDA: (Marcar com um X) 

 

    MODALIDADE INTEGRAL  

 

    MODALIDADE PARCIAL  

 

O solicitante afirma estar ciente dos requisitos e normas necessárias para 
credenciamento no respectivo programa, conforme consta na resolução 
RESOLUÇÃO CC–MEE -03/08, de -11 de Julho de 2008. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do solicitante 
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FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE PROFISSIONAL – “FDP” 

Afirmamos que o Senhor____________________________________________, 
documento de identidade __________________________________________________é: 

    Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais sendo: 

 Professor Efetivo desde o ano de _______; Classificação_____________; 

 Professor Aposentado desde o ano de _______; Classificação_________; 

lotado no Campus ___, localizado na cidade de _____________; no Departamento 
(Coordenação) de_____________________; tendo regime de trabalho atual de:  

 40 horas Dedicação Exclusiva;     40 horas; ;   20 horas;     Aposentado; 

    Professor da Universidade Federal de São João Del Rey:  

 Professor Efetivo desde o ano de ______; Classificação____________________; 

 Professor Aposentado desde o ano de ______; Classificação________________; 

lotado no Campus ____; localizado na cidade de ____________; no Departamento 
(Coordenação) de______________________; tendo regime de trabalho atual de:  

 40 horas Dedicação Exclusiva;     40 horas;     20 horas;     Aposentado; 

    Pesquisador Externo da Instituição_________________________________________ 

 Professor Efetivo desde o ano de ______; Classificação____________________; 

 Professor Aposentado desde o ano de ______; Classificação________________; 

lotado no: Campus ___; localizado na cidade de _____________; no Departamento 
(Coordenação) de________________; tendo regime de trabalho atual de:  

 40 horas Dedicação Exclusiva;     40 horas;     20 horas;      Aposentado;  

 Outro (Especificar) _________________________________________________ 

Atestamos e estamos cientes que o referido professor / pesquisador externo terá 
disponibilidade de   20 horas semanais ou de   10 horas semanais para o 
desenvolvimento das atividades do Programa de Mestrado em Engenharia da Energia. 

___________________________________ 

Assinatura do Chefe Imediato  /  Cargo 
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FORMULÁRIO DO PLANO DE TRABALHO-“FPT” 

O solicitante deve preencher as tabelas a seguir que apresentam indicativos sobre as 
atividades a serem desenvolvidas durante os primeiros seis semestres de 
credenciamento. As atividades listadas deverão ser compatíveis com o horário de 
dedicação exigido para cada modalidade de credenciamento (credenciamento integral - 
20 horas semanais e credenciamento parcial -10 horas semanais): 
1. Disciplinas: Mencionar todas as disciplinas que tem interesse em lecionar. As 

ementas dessas disciplinas estão disponíveis no site do programa 
www.energia.cefetmg.br. Na fileira “Outras Disciplinas” mencione eventuais disciplinas 
de seu interesse e compatíveis com o programa, que não constam da lista atual e que 
poderão ser ofertadas caso haja aprovação do Colegiado. 

 
Marcar com um 

“X” Disciplinas que pretende lecionar 

 Energia e Meio Ambiente (EMA) 
 Termodinâmica (TMD) 
 Mecânica dos Fluídos (MF) 
 Transferência de Calor (TC) 
 Fenômenos de Transporte (FT) 
 Técnicas de Pesquisa Experimental (TPE) 
 Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia (MNAE) 
 Centrais Termelétricas 
 Cogeração 
 Motores de Combustão Interna 
 Simulação Computacional de Sistemas Térmicos 
 Sistemas de Ar Comprimido e Gás Natural 
 Geração e Distribuição de Vapor 
 Sistemas de Ar Condicionado 
 Sistemas de Refrigeração 
 Sistemas Solares 
 Trocadores de Calor 
 Transferência de Calor em Escoamento Bifásico 
 Análise do Ciclo de Vida 
 Auditoria Energética em Edificações Comerciais 
 Auditoria Energética em Edificações Industriais 
 Manutenção de Sistemas Energéticos com base na Confiabilidade e no 

Risco 
  

Listar outras disciplinas de interesse - Necessário aprovação do Colegiado 
 1. 
 2. 
 3. 
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2. Projetos de Pesquisa: Preencha a tabela abaixo mencionando todos os projetos 
de pesquisa que atualmente estão em vigência e que tem sua participação. 
Mencione também novos projetos de pesquisa que você pretende escrever ou que 
já foram encaminhados a órgãos de fomento e as horas de dedicação ao mesmo.  

Nome Descrição 
do Projeto 

Período 
deVigência 

Carga 
horária 

semanal 
Agência 

financiadora
Instituições 

participantes 
Funções 

no 
projeto 

       

       

       

 
3. Outras atividades: Preencha a tabela abaixo mencionando outras atividades de 

pesquisa e ensino de seu interesse e que teria disponibilidade em realizar e com a 
respectiva carga horária semanal de cada um.  

Atividade 
Carga 

horária 
semanal 

Elaboração de propostas para submissão aos órgãos de fomento ou 
instituições externas 

 

Participação em projetos de pesquisa com outros professores integrantes 
do programa 

 

Participação em atividades experimentais (e.g., montagem de bancadas, 
laboratórios, testes de campo e de laboratório); 

 

Participação em atividades computacionais (e.g., desenvolvimento de 
programas computacionais, aquisição de softwares da área, 
disponibilidade para treinamento de software) 

 

Participação em projetos de pesquisa com instituições externas  
Orientação de mestrandos (no máximo dois alunos no credenciamento 
integral e um no credenciamento parcial) 

 

Elaboração de artigos  
Atividades administrativas (e.g., participação em comissões)  
  
Outras atividades propostas  
  
  
  

_______________________________________________ 

Assinatura do Proponente 


