
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

NO PPGD-UFSC (2019-2021) 

 

 

Considerando a RESOLUÇÃO NORMATIVA N.° 05/CUN/2010, DE 27 DE ABRIL DE 2010 (arts. 13, 

V; 14, II; 19; 21, §§ 1º e 3º; 56, I e II), a RESOLUÇÃO Nº 1/ PPGD/2013 (arts. 2º, §§ 1º, 2º, 3º, 

4º, 5º, 7º e 8º), a Portaria nº 2/CAPES/2012 (arts. 2º, I e IV, d, 4º, §§ 1º e 4º; 5º, I a III e §§ 1º e 

2º) e o “Documento de Área” da última avaliação quadrienal - 2017 (Item 2.a), bem como a 

Portaria n. 10/PPGD/2019, a Comissão encarregada pelos processos credenciamento e de 

recredenciamento de docentes do PPGD-UFSC para o período 2019-2021 informa instruções 

para solicitação de credenciamento e recredenciaento de professores no PPGD-UFSC: 

 

1 Do Requerimento: 

1.1 Todos os docentes deverão apresentar seu pedido de credenciamento ou 

recredenciamento destinado ao Colegiado Delegado, mediante formulário próprio, que será 

encaminhado à Comissão de Credenciamento e de Recredenciamento estabelecida para 

manifestação acerca dos requerimentos. 

1.2 O prazo para apresentar requerimento é 15 de março de 2019, às 18h00. 

1.3 O docente indicará os cursos os quais pretende se credenciar, a modalidade de sua 

participação e as duas linhas de pesquisa as quais deseja se enquadrar. 

 

2 Da Documentação Comprobatória: 

2.1 Os docentes deverão apresentar, juntamente com o formulário: 

a) Curriculum vitae da Plataforma Lattes atualizado na data do requerimento; 

b) Comprovante das publicações do último triênio apresentadas para análise, bem como o 

conceito Qualis/Capes destas; 

c) Comprovante das orientações do último triênio apresentadas para análise; 

d) Comprovante das disciplinas ministradas no PPGD no último triênio, em caso de 

recredenciamento ou credenciamento inicial de orientação no Curso de Doutorado; 

2.2 No caso das alíneas “b”, “c” e “d” do item anterior, alternativamente o docente deverá 

apresentar a documentação comprobatória de sua escusa, caso se enquadre em alguma das 

escusas previstas nas normativas pertinentes. 

 

3 Da Produção Intelectual: 



 

 

3.1 Dentre a produção intelectual arrolada, 75% (setenta e cinco por cento) deverá provir de 

artigos publicados em revistas com Qualis/Capes conceitos A ou B e livros ou capítulos de 

livros publicados por editoras com conselho editorial e que preencham as exigências do 

Qualis/Capes para livros. 

3.2 Dentre a produção intelectual arrolada, 25% (vinte e cinco por cento) deverá provir de 

artigos publicados em revistas não enquadradas no item anterior, organização de livros 

publicados por editoras com conselho editorial e que preencham as exigências do 

Qualis/Capes para livros ou trabalhos completos publicados em anais de eventos, desde que a 

seleção de trabalhos seja feita por comissão composta de dois pesquisadores da área, no 

mínimo, sem a identificação dos autores dos trabalhos. 

3.3 A produção acadêmica indicada nos itens anteriores deverá estar distribuída entre todos 

os anos que formam o triênio, havendo anualmente no mínimo uma publicação enumerada 

neste artigo. 

3.4 A produção acadêmica indicada nos itens anteriores deverá possuir aderência com as áreas 

de concentração e linhas de pesquisa do PPGD. 

3.5 O docente poderá se abster de apresentar tal comprovante caso se enquadre em alguma 

das escusas previstas nas normativas pertinentes. 

 

4 Das Orientações: 

4.1 Para o credenciamento inicial de orientação nos Cursos de Mestrado ou Doutorado o 

docente deverá demonstrar sua experiência em atividades de orientação. 

4.2 No caso de credenciamento inicial de orientação no Curso de Mestrado o docente deve 

comprovar no mínimo 8 (oito) trabalhos de conclusão de curso de graduação (TCC) 

integralmente orientados por ele e com defesa já realizada e aprovada. 

4.3 No caso de credenciamento inicial de orientação no Curso de Doutorado o docente deve 

comprovar no mínimo 2 (duas) dissertações em nível igual ou superior ao de Mestrado 

integralmente orientados por ele e com defesa já realizada e aprovada. 

4.3 No caso de credenciamento inicial de orientação no Curso de Doutorado o docente deve 

ter obtido seu doutoramento há, no mínimo, 3 (três) anos. 

4.4 O docente poderá se abster de apresentar tal comprovante caso se enquadre em alguma 

das escusas previstas nas normativas pertinentes. 

 

5 Das Disciplinas Ministradas 

5.1 Para recredenciamento e credenciamento inicial de orientação no Curso de Doutorado, o 

docente deverá comprovar ter ministrado ao menos 1 (uma) disciplina por ano no último 

triênio, a partir de seu credenciamento. 

5.2 O docente poderá se abster de apresentar tal comprovante caso se enquadre em alguma 

das escusas previstas nas normativas pertinentes. 

 



 

 

6 Da Avaliação Discente 

6.1 A representação discente poderá apresentar ao Colegiado Delegado incidente de 

impugnação de credenciamento ou recredenciamento a qualquer docente, apresentando as 

razões do pedido e instrumento de avaliação a ser homologado por esse mesmo colegiado. 

6.2 No caso de aceite da impugnação por parte do Colegiado Delegado, será aberto 

contraditório e ampla defesa ao docente impugnado, no prazo de 48 horas de sua ciência. 

6.3 A Comissão de Credenciamento e de Recredenciamento dará novo parecer sobre o 

docente, caso as razões toquem aos critérios por ela anteriormente examinados, no prazo de 

48 horas. 

6.4 O Colegiado Delegado decidirá a questão e só então publicará o credenciamento ou 

recredenciamento de todos os docentes conjuntamente.  

 

7 Das Modalidades de Credenciamento e de Recredenciamento 

7.1 Os docentes serão alocados enquanto permanentes, colaboradores ou visitantes de acordo 

com os percentuais estabelecidos pelas normativas vigentes. 

7.2 Para o credenciamento e recredenciamento de professores colaboradores a exigência é de 

no mínimo 50% da produção intelectual exigida para os professores permanentes. 

7.3 O credenciamento de professores visitantes levará em consideração, em cada caso, o 

conjunto da produção intelectual nos últimos três anos, a aderência às áreas de concentração 

e linhas de pesquisa de programa e a contribuição a ser dada ao PPGD durante o período de 

permanência no Programa. 

 

8 Disposições Gerais 

8.1 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Credenciamento e de 

Recredenciamento  e apreciados pelo Colegiado Delegado. 

8.2 A Comissão encarregada pelos processos credenciamento e  de recredenciamento de 

docentes do PPGD-UFSC para o período 2019-2021  dissolve-se assim que findarem os 

trabalhos descritos nessa normativa. 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019. 
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