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RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 06 de 10 de março de 2017 

 

Dispõe sobre a Normatização de Credenciamento,      
Descredenciamento e Recredenciamento de Professores     
no âmbito do Programa Interdepartamental de      
Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e      
Sustentabilidade da UFSJ (PIPAUS/UFSJ). 

 
 

 

Art. 1° - Esta Resolução está de acordo com a Portaria CAPES n° 81 de 03 de junho de 2016 e                     
a complementa com base nas especificidades do Programa. 

Art. 2° - Para efeitos de avaliação quanto ao credenciamento e ao descredenciamento, esta              
Resolução utiliza os documentos da área interdisciplinar da CAPES, o Qualis Geral e o Qualis               
Artístico. 

Art. 3º - Os critérios para o credenciamento de professores junto ao Programa são: 
I – Possuir o título de Doutor. 
II – Estar inserido em grupo de pesquisa certificado pelo CNPq.  
III - Ter atuação comprovada em atividade acadêmica transdisciplinar/interdisciplinar em projeto           
de pesquisa ou extensão no último quadriênio; 
IV - Apresentar duas orientações de Iniciação Científica ou de Incentivo à Docência (PIBID) com               
bolsa institucional, concluídas nos últimos quatro anos, ou uma orientação de pós-graduação            
stricto sensu em programa reconhecido pela CAPES. No caso de orientação de PIBID será              
exigida apresentação, pelo orientando, de trabalho em evento acadêmico análogo aos eventos            
de Iniciação Científica; 
V - Apresentar, nos últimos dois anos, um artigo em revista indexada nacional ou classificada               
no Qualis Periódicos CAPES como, no mínimo, B2, ou seu equivalente no Qualis Artístico, ou               
publicação de livros ou capítulos de livros de âmbito nacional ou internacional.  
VI - Colaborar em um dos cursos de graduação  desta instituição. 
 

Parágrafo único: Entende-se por quadriênio, o período encerrado dos  quatro últimos           
anos contados a partir da data de avaliação. 

 



 

Art. 4º - No pedido de credenciamento como docente permanente deve constar as versões              
impressas: 
I –Requerimento para credenciamento no Programa; 
II –Versão do Currículo Lattes atualizado; 
III –Proposta (Plano de Ensino) de Unidade Curricular que pretende lecionar no Programa; 
IV –Documentação comprobatória dos itens descritos no Art. 1º. 
V - Projeto de pesquisa transdisciplinar com indicação de colaboração de ao menos 2 docentes               
do Programa, necessariamente de área diferente do interessado e, se for de seu interesse, de               
 outros colaboradores. 
 

Art. 5º - A cada dois anos o Colegiado realizará o recredenciamento através da avaliação da                
produção anual dos professores com base na média das publicações e orientações realizadas,             
conforme estabelece o parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno. 
Parágrafo único - Os docentes permanentes do programa serão reavaliados a cada quadriênio             
também com base na média das publicações e orientações realizadas, conforme estabelece o             
parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno. 
 

Art. 6º - O descredenciamento permanente do docente, aprovado pelo colegiado do curso,             
ocorre quando: 
I –O docente não cumprir, no quadriênio encerrado, os requisitos do Art. 1º; 
II –O docente não orientar alunos no quadriênio encerrado; 
III –O docente não colaborar com a Coordenação do Programa no envio de informações e               
dados; 
IV – O docente não participar em ao menos 80% das assembleias e demais encontros definidos                
pela coordenação do Programa; 
V – Não tiver alguma vinculação com no mínimo duas pessoas do corpo docente permanente a                
partir de projeto de extensão ou pesquisa; 
VI -Não tiver pelo menos duas publicações B1 no último quadriênio segundo a  classificação da               
área interdisciplinar da  CAPES no período ou produção  equivalente de acordo com os critérios              
do QUALIS  artístico.  
 

Art. 7º - Em caso de descredenciamento, o professor poderá ser recredenciado após o              
interstício de dois anos, atendendo aos critérios de produção mínimos exigidos no momento de              
seu descredenciamento. 
 
Art. 8º - Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados pelo 
Colegiado de Curso do Programa.  

Art. 9° - Esta Resolução entra em vigor a partir dessa data. 

São João del-Rei, 10 de fevereiro de 2017.  

 



 

 

Prof. Dr. Adilson Siqueira 
 

Presidente do Colegiado 
 

 


