
 
 

NORMATIVA PPGEdu 01/2020 

 

Modifica a Resolução Normativa do 

PPGEdu 02/2017, estabelece orientações 

para os processos de credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de 

docentes do PPGEdu, institui a Comissão 

Especial de Assessoramento à Avaliação 

Docente e dá outras providências. 

 

Esta normativa leva em consideração: a) A Portaria Capes Nº 81, de 03 de junho 

de 2016; b) O regimento do PPGEdu; c) O documento de área CAPES/Educação; d) A 

Ata 04/2017 Comissão Coordenadora; e) A Ata 02/2017 Conselho do Programa. 
 
Art. 1º - O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) é 

constituído por três categorias:  
I - docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do 

Programa;  

II - docentes e pesquisadores visitantes;  

III - docentes colaboradores. 
 
Art. 2º - Das definições (credenciamento, descredenciamento e recredenciamento):  

I – Credenciamento é o processo de entrada de um professor no corpo docente 

do PPGEdu; 

II - Descredenciamento é o processo de saída de um professor do corpo docente 

do PPGEdu; 

III - Recredenciamento é o processo de renovação do credenciamento de um 

docente do Programa, com credenciamento vencido ou a vencer. 

 

Art. 3º - Somente professores portadores do título de Doutor poderão ser credenciados 

como docentes do PPGEdu. 

 

Art. 4º - A solicitação de credenciamento de um professor no PPGEdu será realizada 

pelo interessado em período de fluxo contínuo, divulgado por meio de chamada interna 

deste PPGEdu. 
 
Art. 5º - A solicitação de recredenciamento de um professor no PPGEdu poderá ser 

realizada pelo interessado em período específico, divulgado por chamada interna deste 

PPGEdu. 

 

Art. 6º - Para solicitação de credenciamento, o docente da UNIPAMPA deverá 

apresentar: 

1) Nos últimos dois anos, uma produção mínima na soma de 160 pontos em artigos, 

publicados em periódicos, livro, capítulos de livro ou Produto Técnico-Tecnológico 

(PTT) na área da Educação, sendo, no máximo, quatro produtos ou em cartas de aceite, 

nos seguintes termos (discriminar a produção entre professores), devidamente 



comprovada. 

 

Artigo em Periódico Pontos 

A1 100 

A2 85 

A3 75 

A4 65 

B1 55 

B2 40 

B3 25 

B4 10 

 

Produção em Livros Pontos 

Livro integral (autoral a partir de uma pesquisa) 100 

Capítulo de Livro 40 

Verbete 25 

 

Produtos Técnico-Tecnológicos 
Ponto

s 

T1 (Patente) 120 

T2 (Desenvolvimento de aplicativo vinculado à educação) 60 

T3 (Desenvolvimento de material didático e instrucional; Desenvolvimento de 

produto vinculado à educação; Desenvolvimento de técnicas vinculadas à 

educação; Relatório de pesquisa finalizada 

35 

T4 (Organização de eventos nacionais ou internacionais com ISSN na Área de 

Educação; Editoria de periódico na área da Educação com QUALIS) 
10 

T5 (Apresentação Trabalho eventos nacionais ou internacionais com ISSN na 

Área de Educação; Serviços Técnicos: consultorias, assessoria, comitês etc.) 
05 

 

2) Registro de projeto de pesquisa no SIPPEE (mínimo 1; máximo 2); 

3) Currículo Lattes completo e atualizado; 

4) Plano de Trabalho do Docente (modelo Anexo I), demonstrando vinculação com, 

pelo menos, uma das linhas de pesquisa do Programa, detalhando as atividades 

propostas para ensino, pesquisa e orientação e explicitando, também, a disponibilidade 

para eventuais atividades administrativas (comissões, pareceres, entre outras) e 

científicas (participação em bancas, organização de eventos, entre outras); 

5) Ter, pelo menos, uma das seguintes atividades com a graduação: iniciação científica, 

orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), estágio supervisionado e 

presença de estudantes da graduação em projetos e/ou programas de pesquisa, de 

extensão e de ensino. 

6) Preenchimento do Formulário de Solicitação de Credenciamento Docente (modelo 

Anexo II). 

 

Parágrafo Único - A comissão coordenadora deve avaliar a capacidade de produção 

científica para o período restante do quadriênio daquele professor que requereu 

credenciamento, de acordo com as orientações vigentes da CAPES e normas do 

PPGEdu.  

 

Art. 7º - O processo de recredenciamento deverá avaliar a produção docente da seguinte 

maneira: 

1) Em dois anos, o professor deverá atingir, no mínimo, 160 pontos na área da 

Educação em publicação em artigos em periódicos, livros, capítulos de livro ou PTT. 



Quando a produção for realizada por mais de um professor deste PPGEdu, deverá 

contar apenas para um dos autores; 

2) Dois trabalhos completos em eventos com estudantes; 

3) Ter, pelo menos, uma das seguintes atividades com a graduação: iniciação científica, 

orientação de TCC, estágio supervisionado e presença de estudantes de graduação em 

projetos e/ou programas de pesquisa, de extensão e de ensino. 

 

Parágrafo Único - Em ambos os casos, é necessário que o docente preencha o Anexo 

III. 

 

Art. 8º - Os pedidos de recredenciamento serão analisados pela Comissão Especial de 

Assessoramento à Avaliação Docente que emitirá parecer, de acordo com:  
I. A documentação entregue pelo solicitante; II. 

Esta Resolução. 

III. As exigências especificadas na chamada interna. 

IV. Demais orientações da CAPES, da PROPPI ou do PPGEdu. 
 
Art. 9º - Fica instituída uma Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação 

Docente para fins de recredenciamento de docentes no Programa, com a função de 

analisar os processos pertinentes e emitir parecer analítico sobre os mesmos. 
 
Art. 10 - A Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação Docente será composta 

por três representantes, sendo, no mínimo, um membro externo à UNIPAMPA, 

pertencente a Programa de Pós-Graduação em Educação credenciado na CAPES, que 

será indicado pela Comissão Coordenadora. 
 
Art. 11 - Cabe à Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação Docente assessorar 

a Comissão Coordenadora nos processos de recredenciamento de docentes do 

Programa, por meio da emissão de pareceres. 
 
Art. 12 - São atividades da Comissão Especial de Assessoramento Docente: 

I – Análise da documentação encaminhada pelos postulantes a recredenciamento; 

II – Requisição de informações complementares que julgarem necessário;  
III – Recomendação de recredenciamento ou descredenciamento de docente, 

encaminhada para a Comissão Coordenadora. 
 
Art. 13 - A Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação Docente será presidida 

pelo membro externo. 
 
Parágrafo Único - Compete ao presidente da Comissão Especial de Assessoramento à 

Avaliação Docente:  
I — convocar e presidir as reuniões da Comissão;  
I — participar das reuniões da Comissão Coordenadora, quando solicitado; 

III — manter registro das reuniões e pareceres da Comissão. 
 
Art. 14 - A Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação Docente pode contribuir 

com recomendações para o incremento da produção acadêmica no Programa. 
 
Art. 15 - Os membros da Comissão Especial de Assessoramento à Avaliação Docente 

serão definidos a cada ano. 
 
Art. 16 – A Comissão Coordenadora avaliará os pareceres emitidos pela Comissão 

Especial de Assessoramento à Avaliação Docente, tomando as decisões cabíveis para o 

PPGEdu. 



 
Art. 17 - O docente será descredenciado do PPGEdu se um ou mais quesitos não forem 

atendido(s) no interstício de avaliação interna:  
I. Ministrar, no mínimo, um componente curricular no PPGEdu por ano, no caso 

de docente permanente; 

II. Orientar estudantes do PPGEdu;  
III. Coordenar projeto de pesquisa vinculado à sua linha de pesquisa; 

IV. Ter produção científica qualificada, conforme os critérios do processo de 

recredenciamento; 

V. Manter atividades de docência na graduação: ensino, pesquisa, extensão, 

orientação de TCC, supervisão de estágio, iniciação científica e participação e/ou 

coordenação de Projetos e/ou Programas. 
 
Art. 18 - A Comissão Coordenadora não atribuirá novas orientações aos docentes que 

não alcançarem os índices de produtividade parciais previstos para o período exigido. 

§1° - Os docentes que não alcançarem os índices de produtividade parciais previstos 

para o período terão sua categoria alterada, de permanente para colaborador. 

§2º - Os docentes colaboradores devem continuar a desenvolver as suas atividades, 

normalmente, participando de comissões e trabalhos designados pela Comissão 

Coordenadora; 

§3° - Os docentes colaboradores deverão procurar alcançar os índices de produtividade 

parciais previstos para o período. Caso não alcancem até o final do período de 

conclusão do curso de seu último orientando, serão descredenciados. 

§4° - Os docentes descredenciados poderão solicitar novo credenciamento, de acordo 

com as orientações da Comissão Coordenadora. 
 
Art. 19 – Haverá, a cargo do coordenador, momentos destinados para acompanhamento 

da produção. Caso um docente não apresente ao coordenador do PPGEdu, nas datas 

previamente estabelecidas, as informações necessárias para a elaboração de relatórios 

requeridos para o acompanhamento de produção, o coordenador deverá dar ciência à 

Comissão Coordenadora para pedido formal de esclarecimentos. 

 

Art. 20 - Os casos omissos na presente Resolução serão determinados pela Comissão 

Coordenadora. 

 

Art. 21 – Esta resolução deve ser revista por ocasião do próximo recredenciamento. 
 
Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 

Comissão Coordenadora, revogando-se disposições contrárias. 
 

 

 

Jaguarão, 11 de março de 2020. 

 

 

 
 

Lúcio Jorge Hammes 

Presidente da Comissão Coordenadora 

 

 



 

ANEXO I 

 

PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE 

 

NOME DO PROPONENTE: 

 

CURRÍCULO LATTES: 

 

VINCULAÇÃO COM LINHA DE PESQUISA DO PPGEDU: 

 

DETALHAMENTO DE PROPOSTAS PARA ENSINO: 

 

DETALHAMENTO DE PROPOSTAS PARA PESQUISA: 

 

DETALHAMENTO DE PROPOSTAS PARA ORIENTAÇÃO: 

 

DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS: 

 

DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CIENTÍFICAS: 

 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE 

 

De:  

Para: Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação - UNIPAMPA  

 

Prezado Coordenador(a) 

 

Venho requerer a esta Comissão Coordenadora o meu credenciamento junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa 

______________________________________________________________________

_____________, na condição de:  

(   ) Docente Permanente  

(   ) Docente Colaborador  

(   ) Docente Visitante  

 

Para tanto, encaminho anexo os seguintes documentos para avaliação técnica e 

científica:  

(   ) Curriculum Lattes - CNPq – Modelo Completo;  

(   ) Plano de Atividades;  

(   ) Demais requisitos solicitados pelas resoluções dos Programas.  

 

Declaro que estou de acordo com a Resolução nº 3 do CONSUNI, Regimento do 

Programa para o qual estou solicitando ingresso e legislação vigente, comprometo-me 

com horas de dedicação ao Programa.  

 

Local, data 

Assinatura 



 

ANEXO III 

 

 

FICHA PARA CREDENCIAMENTO OU RECREDENCIAMENTO DOCENTE 

 

Nome:  

Campus: 

Temática de interesse: 

Se participa de outros PPGs, quantos e carga horária? 

 

No processo de recredenciamento deverá avaliar a produção docente da seguinte maneira: 1) 

em dois anos, o professor deverá publicar até quatro artigos em revistas (ou ter cartas de aceite para o 

período), completando, no mínimo, 160 pontos com base no Qualis Educação. Quando a produção for 

realizada por mais de um professor deste PPGEdu, deverá contar apenas, para um dos autores 

(observar ata 04/2017 reunião da Comissão Coordenadora, ata 02/2017 - reunião do conselho do 

programa). 

Para a solicitação de credenciamento, nos últimos dois anos, uma produção mínima na soma de 

160 pontos em artigos, publicados em periódicos, sendo, no máximo, quatro produtos ou em cartas de 

aceite, nos seguintes termos (discriminar a produção entre professores): 

 

Artigo em Periódico Pontos 

A1 100 

A2 85 

A3 75 

A4 65 

B1 55 

B2 40 

B3 25 

B4 10 

 

Produção em Livros Pontos 

Livro integral (autoral a partir de uma pesquisa) 100 

Capítulo de Livro 40 

Verbete 25 

 

Produtos Técnico-Tecnológicos Pontos 

T1 (Patente) 120 

T2 (Desenvolvimento de aplicativo vinculado à educação) 60 

T3 (Desenvolvimento de material didático e instrucional; Desenvolvimento de produto 

vinculado à educação; Desenvolvimento de técnicas vinculadas à educação; Relatório de 

pesquisa finalizada 

35 

T4 (Organização de eventos nacionais ou internacionais com ISSN na Área de Educação; 

Editoria de periódico na área da Educação com QUALIS) 
10 

T5 (Apresentação Trabalho eventos nacionais ou internacionais com ISSN na Área de 

Educação; Serviços Técnicos: consultorias, assessoria, comitês etc.) 
05 



 

 

I Produção Bibliográfica 

Artigo em 

Periódico ou 

capítulo de livro 

Título 

Detalhes da 

Publicação (Periódico, 

data, editora, etc) 

ISSN ou ISBN 

Classificação 

Qualis da 

Publicação 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

II Projeto de pesquisa 

Registro 

SIPPEE 

(mínimo 1 

máximo 2) 

Título Resumo 
Início/Término 

previstos 

Período de 

Financiamento 

      

      

 

III Produções técnicas (só para o caso de recredenciamento) 

 

Definição Título Semestre Ano 

    

    

 

IV Trabalhos completos em eventos com estudantes (só para o caso de recredenciamento) 

 

Local Título Semestre Ano 

    

    

 

V Pelo menos uma das seguintes atividades com a graduação: iniciação científica, orientação de TCC, 

presença de estudantes da graduação em projetos de pesquisa, projetos de extensão, supervisão de 

estágio de docência, eventos e outras atividades de formação de profissionais da Educação (só para o 

caso de recredenciamento) 

 

Local Título Semestre Ano 

    

    

  


