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INSTRUÇÃO NORMATIVA PGENF/UFSJ Nº 02, DE 02 DE JUNHO DE 2020

Estabelece os requisitos mínimos a serem
cumpridos pelos docentes permanentes do
Programa de Pós-Graduação Mestrado
Acadêmico em Enfermagem -
PGENF/UFSJ/CCO.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem da Universidade Federal de São
João del-Rei, Campus Centro Oeste (PGENF/UFSJ/CCO) comunica os requisitos a serem cumpridos pelos
docentes permanentes do Programa.

1. REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS PELO DOCENTE PERMANENTE DO PGENF

1.1 Possuir artigos publicados, aceitos ou submetidos (mínimo de 1 artigo) por ano. Todos os artigos devem
ser classificados com Qualis B1, A2 ou A1 peloWebQualis.
1.2 Possuir artigos publicados, aceitos ou submetidos (mínimo de 1 artigo) por ano com discente/egresso do
Programa. Todos os artigos devem ser classificados com Qualis B1, A2 ou A1 peloWebQualis.
1.3 Ter ministrado no mínimo uma (1) disciplina teórica no ano (exceto Estágio docente I e II e elaboração de
dissertação).
1.4 Ter orientado ou estar orientando no mínimo um discente no ano.
1.5 Ter participação em no mínimo um (1) projeto de pesquisa (projeto guarda-chuva) financiado ou não
financiado como coordenador ou colaborador (exceto PIBIC, PIBEX e PET) no ano.
1.6 Ter participado de no mínimo uma (1) atividade administrativa no ano (participação em reuniões do
programa, ou participação em comissões referentes a assuntos do programa ou participação em processo
seletivo de discentes ou participação como membro de colegiado de curso do programa).
1.7 Orientar no mínimo um aluno de iniciação científica (PIBIC; PIBIC júnior; ou PIIC) por ano.
1.8 Preencher adequadamente e no tempo determinado pelo Programa o SACIPG.
1.9 Possuir artigos publicados ou aceitos (mínimo de 2 artigos) no quadriênio, sendo pelo menos um com o
discente/egresso. Todos os artigos devem ser classificados com Qualis B1, A2 ou A1 peloWebQualis

1.10 Ter no mínimo duas orientações finalizadas/concluídas no quadriênio.
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Parágrafo único: A situação dos docentes que estiveram em afastamento para pós doutoramento, licença
saúde/maternidade será avaliada pelo colegiado do PGENF.

2. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO DOCENTE PERMANENTE
2.1 Anualmente o desempenho docente será acompanhado pelo Colegiado, conforme os requisitos
estabelecidos nesta instrução normativa.
2.2 O docente que não atender os requisitos estabelecidos será automaticamente descredenciado ou alocado
como professor colaborador até o término das orientações em andamento.

Divinópolis, 02 de junho de 2020

Dra Eliete Albano de Azevedo Guimarães
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Universidade Federal de São João del Rei


