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RESOLUÇÃO  01/2020, de 09 de outubro de 2020 

 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, e visando dispor sobre os critérios acadêmicos de credenciamento e recredenciamento de 

docentes do Programa, RESOLVE: 

 

Art. 1. Poderá ser credenciado ou recredenciado como membro permanente ou como membro 

colaborador desse Programa docente com vínculo funcional-administrativo com a UFSJ, professor emérito, 

docente aposentado da UFSJ, bolsista ou residente pós-doutoral da UFSJ, ou ainda convidado externo da 

UFSJ que tenha firmado acordo formal com a instituição de origem.   

 

Art. 2. O credenciamento de membro permanente ou de membro colaborador deverá ser aprovado pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ. Tal aprovação está sujeita à avaliação da 

produção intelectual do postulante e de considerações gerais de adequação e pertinência ao Programa.  

 

Parágrafo único: No caso de recredenciamento, além dos critérios já dispostos, também será 

considerado, a juízo do Colegiado, o efetivo exercício de orientação e o envolvimento nas atividades 

do Programa.  

 

Art. 3. Para a avaliação de produção intelectual para fins de credenciamento como membro permanente, o 

postulante deverá, nos últimos 4 (quatro) anos, ter obtido pelo menos 5 (cinco) pontos, cujos valores serão 

atribuídos da seguinte forma: 

a) 3,0 (três) pontos: livro integral autoral contendo pesquisa original publicado em primeira edição 

por editora de reconhecida excelência na área de filosofia. 

b) 2,0 (dois) pontos: tradução integral de livro publicado em primeira edição por editora de 

reconhecida excelência na área de filosofia. 

c) 2,0 (dois) pontos: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da área de 

filosofia nos níveis A1 ou A2.   

d) 1,0 (um) ponto: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da área de filosofia 

no nível B1. 

e) 1,0 (um) ponto: organização ou coorganização de livro publicado em primeira edição por editora 

de reconhecida excelência na área de filosofia. 

f) 1,0 (um) ponto: capítulo de livro publicado por editora de reconhecida excelência na área de 

filosofia. 

g) 0,5 (meio) ponto: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da área de 

filosofia nos níveis B2 ou B3. 

h) 0,5 (meio) ponto: organização ou coorganização de colóquio, simpósio, workshop ou congresso de 

âmbito nacional ou internacional. 

 

Parágrafo único: Para a contagem do prazo de 4 (quatro) anos, ignora-se o ano corrente e conta-

se integralmente os 4 (quatro) anos precedentes. Apesar de o ano corrente não ser computado no 

cálculo do prazo, a produção intelectual desse período é contemplada para a avalição de produção 

intelectual.  
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Art. 4. No caso de não ser aprovado o credenciamento ou recredenciamento de docente permanente, poderá 

ser concedido, a critério do Colegiado, o credenciamento como professor colaborador, sem necessidade de 

nova solicitação. 

 

Parágrafo único: O solicitante que tiver seu pedido de recredenciamento indeferido poderá 

solicitar seu reingresso como membro permanente após um prazo mínimo de 6 (seis) meses do 

indeferimento.  

 

Art. 5. O credenciamento ou recredenciamento de professor permanente ou colaborador têm vigência de 4 

(quatro) anos. É obrigatório, para todos os docentes permanentes e colaboradores, o encaminhamento, à 

secretaria do Programa, de solicitação de recredenciamento no período de até 30 dias antes do vencimento 

do credenciamento em vigência. Findo o prazo de vigência, e não havendo solicitação de recredenciamento, 

o docente será imediatamente desligado do Programa. 

 

Parágrafo primeiro: A secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia deverá informar ao 

docente permanente ou colaborador, por escrito, o período de vigência de seu credenciamento em 

até 60 dias antes do vencimento do prazo. 

 

Parágrafo segundo: Para regularizar os prazos de credenciamento e recredenciamento, e fazer 

valer as regras aqui expressas, todos os professores permanentes e colaboradores do Programa nesta 

presente data precisarão, excepcionalmente, solicitar recadastramento até o final do presente ano de 

2020.   

 

Art. 6. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

UFSJ. 

 

Art. 7. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da UFSJ. 

 

 

 

  

 

_______________________________________  

Prof. Dr. Gustavo Leal Toledo 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 

Resolução aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ em 09/10/2020. 
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Ficha de cadastramento e recadastramento de docente do PPGFIL/UFSJ 

(conforme Resolução 01/2020 de 09 de outubro de 2020 do PPGFIL/UFSJ) 

Nome completo:  

 

Afiliação institucional (cargo / departamento / instituição): 

 

Cadastramento ☐   Recadastramento ☐ 

Membro permanente ☐   Membro colaborador ☐ 

Pontuação total da produção intelectual: _____________ pontos 

Considerar a produção dos últimos 4 (quatro) anos, conforme os valores explicitados abaixo: 

a) 3,0 (três) pontos: livro integral autoral contendo pesquisa original publicado em primeira 

edição por editora de reconhecida excelência na área de filosofia. 

b) 2,0 (dois) pontos: tradução integral de livro publicado em primeira edição por editora de 

reconhecida excelência na área de filosofia. 

c) 2,0 (dois) pontos: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da 

área de filosofia nos níveis A1 ou A2.   

d) 1,0 (um) ponto: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da área 

de filosofia no nível B1. 

e) 1,0 (um) ponto: organização ou coorganização de livro publicado em primeira edição por 

editora de reconhecida excelência na área de filosofia. 

f) 1,0 (um) ponto: capítulo de livro publicado por editora de reconhecida excelência na área 

de filosofia. 

g) 0,5 (meio) ponto: artigo publicado em periódico classificado no Qualis da CAPES da 

área de filosofia nos níveis B2 ou B3. 

h) 0,5 (meio) ponto: organização ou coorganização de colóquio, simpósio, workshop ou 

congresso de âmbito nacional ou internacional. 

Anexar Currículo Lattes atualizado ☐ 

Data:  

Assinatura do solicitante: 
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