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NORMAS PARA PERMANÊNCIA, CREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PPGCA 

 

Normas que estabelecem os critérios de 

permanência, credenciamento e 

descredenciamento de docentes no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais do 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da 

Universidade do Estado do Pará.  

Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais em 31 de 

outubro de 2011. 

 

  

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) no uso das suas atribuições regimentais, e tendo em 

vista o que foi deliberado em sua reunião de 31/10/2011. 

  

RESOLVE:  

 

Art. 1º Para efeitos de permanência, credenciamento e descredenciamento de docentes no 

PPGCA da UEPA adotar-se-á as seguintes categorias definidas pela CAPES por 

meio da Portaria nº 068, de 03 de agosto de 2004:  

 

 I – docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do PPGCA 

da UEPA;  

 

 II – docentes visitantes; 

 

 III – docentes colaboradores. 

 

Art. 2º Integram a categoria de docentes permanentes os docentes assim enquadrados pelo 

PPGCA e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

§ 1º tenham título de doutor e desenvolvam atividades de ensino – na pós-graduação e na 

graduação; 

 

 I – A critério do PPGCA, enquadrar-se-á como docente permanente o docente que 

não atender ao estabelecido pelo caput do § 1º  devido à não-programação de 

disciplina sob sua responsabilidade, por atuarem em instituições que não possuem 

cursos de graduação ou ao seu afastamento para a realização de estágio pós-doutoral, 

estágio sênior ou atividade relevante em educação, ciência e tecnologia, desde que 

atendidos todos os demais requisitos fixados por este artigo para tal enquadramento.  

 

§ 2º participem de projeto de pesquisa no PPGCA; 

 

§ 3º orientem alunos do PPGCA, respeitando o limite de orientados por docente 
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estabelecido pelo Regimento; 

 

§ 4º tenham vínculo funcional com a UEPA ou, em caráter excepcional, consideradas as 

especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes 

condições especiais: 

 

 I – recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

 

 II – na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do PPGCA; 

 

 III – tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do PPGCA. 

 

§ 5º mantenham regime de dedicação integral à instituição –  caracterizada pela prestação 

de quarenta horas semanais de trabalho – admitindo-se que parte não majoritária 

desses docentes tenha regime de dedicação parcial. 

 

Art. 3º Integram a categoria de docentes visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional com outras instituições que sejam liberados das atividades 

correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo 

e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino 

no PPGCA, permitindo-se que atuem em projetos, atividades de ensino e/ou extensão 

e como co-orientação de estudantes. 

 

Parágrafo único. Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no 

caput deste artigo e tenham sua atuação no PPGCA viabilizada por contrato de trabalho por 

tempo determinado com a instituição ou por bolsa concedida, para esse fim, por essa instituição 

ou por agência de fomento. 

 

Art. 4º Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo 

docente do PPGCA que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados 

como docentes permanentes ou como visitantes, mas participem de forma 

sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa, nas atividades de ensino 

e/ou extensão e na co-orientação de estudantes, independentemente do fato de 

possuírem ou não vínculo com a instituição. 

 

§ 1º O desempenho de atividades esporádicas no PPGCA como conferencista, 

palestrante, membro de mesa-redonda, membro de banca examinadora, co-autor de 

trabalhos ou participações eventuais em aulas, projetos ou co-orientação, não 

caracteriza um profissional como integrante do corpo docente do programa, não 

podendo, pois, os mesmos serem enquadrados como docentes colaboradores, mas 

sim como participantes externos. 

 

Art. 5º A estabilidade do núcleo de docentes permanentes do programa será objeto de 

acompanhamento e avaliação sistemática pelo Colegiado da Pós-Graduação (CPG), 

sendo que para permanência de docentes permanentes no PPGCA da UEPA, os 

professores/pesquisadores, além de atenderem as condições estabelecidas pelo 

artigo Art. 2º, deverão:  
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§ 1º ministrar, pelo menos 1 (uma) disciplina no PPGCA e outra na graduação, a cada 

semestre; 

 

§ 2º publicar, preferencialmente em conjunto com seus orientandos, seja na condição de 

autor ou co-autor, em média,  no mínimo 1 (um) artigo por ano em periódicos 

relacionados com a área de atuação do PPGCA e indexados pelo QUALIS/CAPES, 

nos extratos A ou B, ou um capítulo de livro por ano, desde que o livro seja 

publicado por editora com Conselho Editorial, sendo a obra referenciada por meio 

de ISBN; 

 

§ 3º coordenar, pelo menos 1 (um) projeto de pesquisa a cada 2 (dois) anos, 

preferencialmente financiado por agências de fomento e/ou outras fontes de 

financiamento e que esteja vinculado a uma das linhas de investigação científica do 

PPGCA ou ser bolsista de produtividade do CNPq; 

 

§ 4º apresentar e publicar, seja na condição de autor ou co-autor, no mínimo 1 (um) 

trabalho completo – ou 2 (dois) resumos ou (dois) resumos expandidos – por ano, 

em conjunto com seus orientandos, em eventos internacionais, nacionais ou 

regionais/locais relacionados à área de conhecimento em que o programa de pós-

graduação esteja vinculado; 

 

§ 5º titular, pelo menos um discente de mestrado sob sua orientação a cada 2 (dois) anos; 

 

§ 6º participar do grupo de pesquisa em Ciências Ambientais registrado no diretório de 

grupos de pesquisa do CNPq e certificado pela UEPA. 

  

Art. 6º Os docentes permanentes que não atenderem aos dispostos estabelecidos pelos Art. 

2º e Art. 5º serão descredenciados pelo CPG do PPGCA. Os docentes 

descredenciados, a critério do CPG, poderão integrar a categoria de docente 

colaborador que trata o Art. 4º deste regulamento.  

 

§ 1º O docente descredenciado passará automaticamente à condição de co-orientador das 

dissertações sob sua responsabilidade; 

 

§ 2º o credenciamento e descredenciamento de docentes permanentes serão realizados ao 

final de cada avaliação trienal da CAPES.  

 

Art. 7º Uma vez atendidos aos dispostos definidos pelos artigos Art. 2º e Art. 5º os 

docentes descredenciados poderão, ao final do triênio subsequente, solicitar ao CPG 

o seu recredenciamento como docente permanente do PPGCA. 

 

Art. 8º Para serem credenciados como docentes permanentes do PPGCA, os 

professores/pesquisadores, além de atenderem as condições estabelecidas pelo 

artigo Art. 2º, deverão:  

 

§ 1º possuir título de doutor e ter ministrado ou atuado como colaborador numa 

disciplina em programas de pós-graduação stricto sensu nos últimos 2 (dois) anos; 
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§ 2º coordenar, ou ter coordenado, pelo menos 1 (um) projeto de pesquisa nos últimos 2 

(dois) anos, preferencialmente financiado por agências de fomento e/ou outras 

fontes de financiamento e que esteja vinculado a uma das linhas de investigação 

científica do PPGCA; 

 

§ 3º apresentar orientação ou co-orientação concluída ou em andamento, de pelo menos 

um discente, de pós-graduação stricto sensu, nos últimos três anos; 

 

§ 4º ter vínculo funcional com a UEPA ou, em caráter excepcional, consideradas as 

especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes 

condições especiais: 

 

 I – recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

 

II – na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do PPGCA; 

 

III – tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do 

PPGCA. 

 

§ 5º Ter publicado, seja na condição de autor ou co-autor, no mínimo 1 (um) artigo nos 

últimos 2 (dois) anos em periódicos relacionados com a área de atuação do PPGCA 

e indexados, respectivamente, pelo QUALIS/CAPES, nos extratos A ou B; 

 

 I – Serão aceitos, para efeitos de credenciamento de docentes permanentes, os 

artigos que estejam aprovados formalmente pelos conselhos editoriais de periódicos 

indexados pelo QUALIS/CAPES.  

 

§ 6º propor a oferta de 1 (uma) disciplina ou participação em pelo menos 2 (duas) 

disciplinas do PPGCA; 

 

§ 7º não atuar como docente permanente em outro programa de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

Art. 9º A atualização e veracidade das informações contidas no currículo Lattes e no 

relatório de atividades de docência são de estrita responsabilidade do docente. 

 

Art. 10º Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão discutidos e resolvidos 

pelo CPG do PPGCA. 

 


