
RESOLUÇÃO N°. 01/PosENQ/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013. 
 
 

Dispõe sobre credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de professores no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química. 
 
 

O Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, em reunião 
realizada no dia 25 de março de 2013, RESOLVE: 

Regulamentar as normas para credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química, conforme descrito abaixo. 

Art. 1° - O credenciamento e recredenciamento de docentes para atuação no PosENQ 
obedecerá as normas gerais estabelecidas na Resolução nº 05/CUn/2010. 

§ 1° - Ouvido o Colegiado do PosENQ, o Coordenador nomeará uma comissão de 
credenciamento e recredenciamento. 

§ 2° - A comissão de credenciamento e recredenciamento será nomeada por um mandato de 
dois anos. 

§ 3° - A comissão de credenciamento e recredenciamento, quando emitir parecer favorável, 
deverá explicitar a categoria de credenciamento do docente, podendo ser Permanente, Colaborador ou 
Visitante, sempre observando as definições e recomendações da CAPES. Ressalta-se que quando o 
professor solicitar credenciamento pela primeira vez no programa, este será classificado como Professor 
Colaborador do PosENQ. 

§ 4° - O professor colaborador poderá passar a permanente, a partir do momento que tiver 
orientado ao menos duas dissertações de mestrado e ter coorientado aos menos duas dissertações de 
mestrado no PosENQ e ter produção compatível com os critérios definidos nesta resolução, respeitadas 
as definições e recomendações da CAPES.   

 
Art. 2° - Os professores serão avaliados anualmente, mediante solicitação individual ou 

abertura de edital para este fim específico, a ser elaborado pela comissão de credenciamento e 
recredenciamento, considerando a média da avaliação  do triênio anterior ao ano da avaliação, a partir de 
dados disponibilizados pelos próprios professores em seus currículos Lattes e das informações 
constantes nos arquivos do PosENQ/UFSC. 

Parágrafo único. O credenciamento dos professores terá validade por um período de 3 (três) 
anos, podendo ser renovado a partir da avaliação do desempenho docente durante o período considerado. 

 
Art. 3° - Os critérios de análise a serem utilizados serão baseados nos parâmetros e pesos 

considerados pela área de Engenharias II da CAPES em sua avaliação anual. 
Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação serão divididos em 3 grandes grupos, com os 

respectivos pesos relativos, expressos em pontuação máxima por atividade: 
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I. Pesquisa (Máximo 45 Pontos): 
a. Participação em Projetos (10 pontos); 
b. Publicações Indexadas ISI (25 pontos); 
c. Publicações Não Indexadas, incluindo anais completos ISI (10 pontos). 

II. Ensino (Máximo 35 Pontos): 
a. Orientações Concluídas (25 pontos); 
b. Créditos na Pós-Graduação (7 pontos); 
c. Créditos na Graduação (3 pontos). 

III. Extensão (Máximo 20 Pontos)  
a. Consultorias, pareceres, comissão editorial, organização de eventos, bancas (1 ponto 
por atividade, até o máximo de 20)  
 

Art. 4° - Para um professor ser credenciado ou recredenciado será exigido a pontuação 
mínima de 70 e 50 pontos, respectivamente. 

 
Art. 5° - No item Participação em Projetos (PP), a seguinte tabela será adotada, sendo 2 

projetos de pesquisa por ano considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos  PP 
MB Muito bom 10 PP ≥ 2 
B Bom 8  1,5 ≤ PP < 2 
R Razoável 6  1,0 ≤ PP < 1,5 
F Fraco 4  0,5 ≤ PP < 1,0 
D Deficiente 2  0,0 ≤ PP < 0,5 
I Inexistente 0  0,0 

 
Art. 6° - No item Publicações Indexadas ISI (PI), a seguinte tabela será adotada, sendo 2 

artigos por ano considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos  PI 
MB Muito bom 25 PI ≥ 2 
B Bom 20  1,5 ≤ PI < 2 
R Razoável 15  1,0≤ PI < 1,5 
F Fraco 10  0,5 ≤ PI < 1,0 
D Deficiente 5  0,0< PI < 0,5 
I Inexistente 0  0,0 
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Parágrafo único. As publicações indexadas ISI não contabilizadas no Artigo 6º poderão ser 

consideradas no Artigo 7º. 
 

Art. 7° - No item Publicações Não-Indexadas ISI (PN), a seguinte tabela será adotada, sendo 2 
artigos por ano considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos  PN 
MB Muito bom 10 PN ≥ 2 
B Bom 8  1,5 ≤ PN < 2 
R Razoável 6  1,0≤ PN < 1,5 
F Fraco 4  0,5 ≤ PN < 1,0 
D Deficiente 2  0,0 < PN < 0,5 
I Inexistente 0  0,0 

 
Art. 8° - No item Orientações Concluídas (OC), a seguinte equação será adotada: OC = 15 x 

Orientações Concluídas de Doutorado + 8 x Orientações Concluídas de Mestrado + 2 x Orientações 
Concluídas de IC/TCC. Nesse caso, OC = 20 por triênio será considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos OC 
MB Muito bom 25 OC ≥ 20 
B Bom 20 15 ≤ OC < 20 
R Razoável 15 10 ≤ OC < 15 
F Fraco 10  5≤ OC < 10 
D Deficiente 5  0< OC < 5 
I Inexistente 0  0 

 
Art. 9° - No item Créditos na Pós-Graduação (CP), a seguinte tabela será adotada, sendo 9 

créditos por triênio considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos CP 
MB Muito bom 7 CP ≥ 9 
B Bom 6 7 ≤ CP < 9 
R Razoável 5 5 ≤ CP < 7 
F Fraco 4 3 ≤ CP < 5 
D Deficiente 3 1 ≤ CP < 3 
I Inexistente 0 CP < 1 
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Art. 10 - No item Créditos na Graduação (CG), a seguinte tabela será adotada, sendo 24 

créditos por triênio considerado MB. 
 

Conceito Equivalência Pontos CG 
MB Muito bom 3 CG ≥ 24 
B Bom 2,5 20 ≤ CG < 24 
R Razoável 2 15 ≤ CG < 20 
F Fraco 1,5 10 ≤ CG < 15 
D Deficiente 1 5 ≤ CG < 10 
I Inexistente 0 CP < 5 

 
Art. 11 - Para fins de recredenciamento, tanto para Professor Permantente, Professor 

Colaborador e Professor Visitante, aplicam-se os Artigos 1º a 10, bem como a avaliação do docente pelo 
corpo discente. 

§ 1° - Para fins de avaliação do docente pelo corpo discente, a comissão de credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento irá elaborar sistemas específicos de avaliação, os quais serão 
aplicados pelo corpo discente ao final de cada trimestre letivo. 

§ 2° - Os discentes atribuirão pontos de 0 (zero) a 10 (dez) ao docente, sendo considerado para 
fins de avaliação, a pontuação média aritmética simples obtida na disciplina. 

§ 3° - O número de pontos a ser considerado para fins de recredenciamento deverá ser a média 
aritmética simples dos pontos atribuídos no período avaliado, considerando-se todas as disciplinas 
ministradas pelo docente no PosENQ. 

§ 4° - A comissão de credenciamento e recredenciamento deverá elaborar parecer 
individualizado, conclusivo, sobre o credenciamento ou não do docente, sendo que: 

a) No caso de parecer favorável, deverá ser explicitada a categoria de seu recredenciamento, 
como Professor Permanente, Professor Colaborador ou Professor Visitante, bem como o período de 
validade do credenciamento, em conformidade com a Resolução Normativa nº 05/CUn/2010; 

b) No caso de parecer desfavorável, a comissão de credenciamento e recredenciamento deverá 
explicitar as atividades do docente que terão asseguradas o seu término. 
 

Art. 12 - O Colegiado do PosENQ deliberará sobre o parecer da Comissão de Credenciamento 
Recredenciamento e Descredenciamento. 

Parágrafo único. Os pedidos de credenciamento e recredenciamento, após aprovados pelo 
colegiado do PosENQ, devem ser homologados pela Câmara de Pós-Graduação. 
 

Art. 13 - O descredenciamento de um professor do PosENQ poderá ocorrer a qualquer tempo: 
a) Por solicitação formal do docente, encaminhada por escrito ao Coordenador do PosENQ; 
b) Por decisão do Colegiado do PosENQ, em razão de motivo relevante, em processo 

específico, sendo assegurada a defesa do professor. 
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Parágrafo único. O professor descredenciado manterá orientações em andamento até a defesa 
do(s) orientando(s). Neste intervalo de tempo ele ficará cadastrado no Programa como professor 
colaborador sem possibilidade de exercer outras atividades ou assumir novos orientandos.  

 
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa, de acordo com suas 

atribuições regimentais e submetidos à homologação pela Câmara de Pós-Graduação. 
 

Art. 15 - Esta Resolução Normativa entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 
Programa, revogadas disposições em contrário, sendo necessária a sua homologação pela Câmara de 
Pós-Graduação. 
 

Homologada pela Câmara de Pós-Graduação em 28/03/13 


