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RESOLUÇÃO Nº 01/2014 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Aprova normas de credenciamento, enquadramento, 
habilitação, recredenciamento e descredenciamento de 
docentes no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia, revogando a Resolução nº 1/2009 do Colegiado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das competências que lhes 
são conferidas no item I do Art. 6º. do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGED), aprovado por meio da Resolução nº 05/2008 do Conselho de Pesquisa e 
Pós-Graduação (CONPEP), alterado pela Resolução nº 07/2011 deste mesmo CONPEP, 
 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 01/2011 do CONPEP, bem como as alterações a 
esta dispostas na Resolução nº 10/2013 do CONPEP, 
 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 05/2008 do CONPEP, bem como as alterações a 
esta dispostas na Resolução nº 07/2011 do CONPEP, 
 
CONSIDERANDO o disposto no Documento da Área de Educação da CAPES 2013. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º. Aprovar as normas específicas de credenciamento, enquadramento, habilitação, 
recredenciamento e descredenciamento de docentes/pesquisadores no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de Educação (FACED) da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo inteiro teor se publica a seguir: 
 
NORMAS DE CREDENCIAMENTO, ENQUADRAMENTO, HABILITAÇÃO, RECREDENCIAMENTO 

E DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º. Conforme disposto no Art. 8º da Resolução nº 01/2011 do CONPEP, bem como 

nas alterações a esta dispostas na Resolução nº 10/2013 do CONPEP, compete ao CONPEP 
avaliar e homologar credenciamentos, recredenciamentos, descredenciamentos e 
enquadramentos nos Programas de Pós-graduação da UFU, a partir das recomendações 
feitas pela Comissão de Credenciamento na Pós-Graduação (CCP) que analisará os pedidos 
produzidos pelos Colegiados dos Programas. 
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Art. 3º. Conforme disposto no Art.10º da Resolução nº 01/2011 do CONPEP, bem como 
nas alterações a esta dispostas na Resolução nº 10/2013 do CONPEP, compete à CCP realizar 
revisões periódicas na composição do corpo docente da pós-graduação, apresentando suas 
recomendações ao CONPEP, conforme calendário estabelecido pelo CONPEP, sendo que: os 
pedidos de modificação de credenciamento e ou enquadramento feitas pelos Colegiados 
deverão ser encaminhadas ao Presidente da CCP; os credenciamentos, recredenciamentos, 
descredenciamentos e enquadramentos gerais nos Programas de Pós-graduação da UFU 
serão realizados no último ano do triênio, com vistas ao triênio subsequente, e mudanças 
necessárias poderão ser realizadas anualmente; as Coordenações dos Programas são 
responsáveis pela apresentação e validação das informações necessárias para realização 
dessas revisões. 
 

CAPÍTULO I 
DO CREDENCIAMENTO 

 
Art. 4º. São pré-requisitos para o credenciamento de professores/pesquisadores no 

PPGED: 
 
I - Ser portador de título de Doutor; 
 
II - Participar de projeto de pesquisa aprovado, com financiamento de agências de 

fomento à pesquisa, nos três anos que antecederam ao seu pedido de credenciamento; 
 
III - Ter orientado nos três últimos anos ao menos dois trabalhos nas seguintes 

modalidades: iniciação científica, trabalho de conclusão de curso de graduação, monografia 
de curso de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado; 

 
IV - Ter ministrado disciplinas em cursos de graduação ou de pós-graduação lato ou 

stricto sensu nos três últimos anos; 
 
V – Ter atividades acadêmico-científicas desenvolvidas nos três últimos anos que 

revelem adequada vinculação com a linha de pesquisa do PPGED para a qual se pretende o 
ingresso; 

 
VI – Apresentar, nos últimos três anos, o total de pelo menos seis publicações 

qualificadas, rigorosamente, nos seguintes veículos de divulgação científica: 
 
a) dois artigos em periódicos científicos classificados entre os estratos B2 e A1 do 

Qualis/CAPES da área de Educação; 
 
b) um livro ou um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na área de 

Educação ou em áreas afins; 
 
c) três trabalhos completos em anais de congressos nacionais ou internacionais de 

reconhecida relevância na área de Educação ou em áreas afins. 
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§ 1º Projetos de pesquisa vinculados apenas à concessão de bolsas de Iniciação 
Científica dos programas PIBIC não serão admitidos para efeito do cumprimento do inciso II. 

 

§ 2º A critério do colegiado do PPGED poderá ser solicitado o credenciamento do 
professor/pesquisador que não atenda ao disposto no inciso II deste artigo, desde que sejam 
atendidos todos os demais pré-requisitos e condições para credenciamento e que o 
professor/pesquisador tenha submetido projeto de pesquisa à agência de fomento. 

 

§ 3º Exclusivamente no caso da exigência disposta no item b do inciso VI, publicação de 
um livro ou de um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na área de 
Educação ou em áreas afins, poderá ocorrer a substituição desta exigência pela publicação 
de um artigo em periódico científico classificado entre os estratos B2 e A1 do Qualis/CAPES 
da área de Educação. 

 
Art. 5º. Os pedidos de credenciamento ao Colegiado do PPGED poderão ser formulados 

pelos interessados, com protocolo na Secretaria do PPGED, onde deverão ser entregues os 
seguintes documentos: 

 
I - Ofício de solicitação de credenciamento como docente/pesquisador do PPGED 

dirigido à Coordenação do PPGED, com a indicação da linha de pesquisa à qual pretende 
vincular-se; 

 

II - Cópia do diploma de Doutorado; 
 

III - Cópia de uma versão atualizada do currículo registrado na Plataforma Lattes do 
CNPq; 

 

IV - Cópia do projeto de pesquisa em desenvolvimento ou a ser desenvolvido, 
acompanhada, quando houver, da cópia dos documentos que comprovem os 
financiamentos concedidos; 

 

V – Cópia da comprovação do grupo de pesquisa ao qual está vinculado; 
 

VI - Cópia integral das publicações exigidas no inciso VI do Art. 4º. desta Resolução; 
 

VII - Cópia dos comprovantes de pelo menos duas orientações concluídas nos últimos 
três anos, podendo ser em nível de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso de 
graduação, monografia de cursos de especialização, Mestrado e Doutorado. 

 
Art. 6º. Após o recebimento do pedido, o Colegiado do PPGED terá um prazo de cento e 

cinquenta dias para concluir sua análise, o que incluirá necessariamente a manifestação em 
forma de parecer escrito da linha de pesquisa sugerida pelo interessado, com análise e 
deliberação sobre o mesmo pelos membros do Colegiado 

 

§ 1º Nos casos de deliberação do Colegiado do PPGED pelo credenciamento do 
interessado, a presidência do Colegiado deverá encaminhar o pedido de avaliação e de 
homologação do credenciamento em referência ao presidente da Comissão de 
Credenciamento da Pós-Graduação (CCP) que é a instância que analisa os pedidos, com a 
finalidade de subsidiar a decisão CONPEP, órgão da administração superior com poder de 
decisão sobre processos desta natureza no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. 
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§ 2º Nos casos de deliberação desfavorável do Colegiado do PPGED em relação ao 
credenciamento do interessado, ele receberá as devidas justificativas e terá o prazo de cinco 
dias úteis para recorrer da decisão, após o qual o processo será arquivado. 

 
§ 3º Os interessados que tiverem sua solicitação de credenciamento rejeitada pelo 

Colegiado do PPGED terão que obedecer a um interstício de um ano para poder formular 
novo pedido. 

 
Art. 7º. Excepcionalmente, o Colegiado poderá promover o credenciamento de 

professor visitante, de acordo com a oportunidade e conveniência para o Programa, desde 
que atendidas as disposições do Art. 4º. desta Resolução. 

 
CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO 
 
Art. 8º. Os professores/pesquisadores credenciados para atuar no PPGED poderão ser 

enquadrados pelo Colegiado do PPGED em uma das seguintes categorias docentes: 
 
I. Professor permanente 
II. Professor visitante 
III. Professor colaborador 
 
Parágrafo único. O percentual mínimo de docentes permanentes no PPGED é de 75%, 

com os seguintes parâmetros obrigatórios:  
 
I - Mínimo 75% com título de Doutor em Educação e os demais com título de Doutor em 

áreas afins; 
 
II - Máximo de 20% podendo atuar em um outro Programa de Pós-Graduação da própria 

UFU, sendo vedada a atuação como docente permanente em Programa de Pós-Graduação 
externo à UFU; 

 
III - Mínimo de 75% devem ser coordenadores ou subcoordenadores de projetos de 

pesquisa; 
 
IV – Mínimo de 75% dos projetos de pesquisa do PPGED devem ser coordenados por 

docentes permanentes. 
 
Art. 9º. O desempenho de atividades esporádicas, como a de professor de disciplinas 

isoladas, conferencista, participação em bancas examinadoras, coautoria ou coorientação de 
trabalhos não qualifica um(a) profissional como integrante do corpo docente do PPGED. 

 
Parágrafo único. A atuação de coorientadores deve ser normatizada e aprovada pelo 

Colegiado do Programa, não implicando em credenciamento do docente no PPGED. 
 
Art. 10º. Integram a categoria de docentes permanentes do PPGED aqueles que além de 

atender aos requisitos para credenciamento dispostos no Art. 4º. atendam ao seguinte: 
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I - Mantenham vínculo funcional com a Universidade Federal de Uberlândia, 
preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva, ou, excepcionalmente, até o limite de 
25% do quadro docente permanente que se enquadrem em uma das seguintes condições: 

 
a) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais, 

estaduais ou municipais de fomento; 
 
b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham sua participação na 

pós- graduação aprovada institucionalmente, em conformidade com a legislação; e  
 
c) tenham sido cedidos por autorização formal pela Instituição de origem à qual estão 

vinculados. 
 
II - Mantenham a participação em projeto de pesquisa aprovado, com financiamento de 

agências de fomento à pesquisa, excetuando-se projetos de pesquisa vinculados apenas à 
concessão de bolsas de Iniciação Científica dos programas PIBIC; 

 
III - Integrem Grupo de Pesquisa vinculado à linha de pesquisa na qual estão inseridos, 

devidamente registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq; 
 
IV – Mantenham a orientação de alunos do Mestrado e/ou do Doutorado do Programa, 

com o oferecimento regular de vagas nos processos seletivos, conforme disposto em 
resolução específica do Programa de Pós-Graduação em Educação para este fim; 

 
V - Mantenham a orientação de projetos de Iniciação Científica na Graduação; 
 
VI - Ministrem disciplinas em cursos de graduação e de pós-graduação, com a oferta 

mínima de uma disciplina no Programa de Pós-Graduação em Educação a cada três anos; 
 
VII - Mantenham o desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas que revelem 

forte e adequada vinculação com a linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Educação à qual estejam vinculados; 

 
VIII - Mantenham o compromisso de pelo menos seis publicações qualificadas a cada 

triênio avaliativo da CAPES, rigorosamente, nos seguintes veículos de divulgação científica: 
 
a) dois artigos em periódicos científicos classificados entre os estratos B2 e A1 do 

Qualis/CAPES da área de Educação; 
 
b) um livro ou um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na área de 

Educação ou em áreas afins; 
 
c) três trabalhos completos em anais de congressos nacionais ou internacionais de 

reconhecida relevância na área de Educação ou em áreas afins. 
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IX – Participem com assiduidade das Assembleias do PPGED e das atividades promovidas 
pelas linhas de pesquisa, cumprindo as solicitações e os prazos regulamentares junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 
Parágrafo Único - Exclusivamente no caso da exigência disposta no item b do inciso VIII, 

publicação de um livro ou de um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na 
área de Educação ou em áreas afins, poderá ocorrer a substituição desta exigência pela 
publicação de um artigo em periódico científico classificado entre os estratos B2 e A1 do 
Qualis/CAPES da área de Educação. 

 
Art. 11º. Integram a categoria de docentes visitantes, os professores/pesquisadores, 

portadores do título de Doutor, que mantenham vínculo funcional com outras instituições e 
que sejam liberados das atividades correspondentes a esse vínculo para colaborar em 
projeto de pesquisa e ou atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem ainda 
como orientadores e em atividades de extensão. 

 
Parágrafo único. Enquadram-se como docentes visitantes os profissionais que atendam 

ao estabelecido no caput deste artigo e cuja participação no Programa seja permitida 
legalmente. 

 
Art. 12º. Os professores visitantes ingressarão no PPGED mediante aprovação pela linha 

de pesquisa e pelo Colegiado do Programa e serão contratados de acordo com as normas 
vigentes nos programas e editais das agências de fomento. 

 
I - A solicitação de ingresso como professor visitante deverá vir acompanhada de 

currículo e plano de trabalho para o período previsto; 
 
II - O professor visitante deverá apresentar à linha de pesquisa na qual se encontra 

vinculado um relatório final das atividades desenvolvidas; 
 
III - A linha de pesquisa deverá encaminhar ao colegiado do PPGED o relatório final 

apresentado pelo professor visitante, acompanhado de um parecer. 
 
Art. 13º. Integram a categoria de docentes colaboradores os portadores do título de 

Doutor que não atendam a todos os pré-requisitos para serem enquadrados como docentes 
permanentes ou como visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento 
de projetos de pesquisa ou de atividades de ensino ou de atividades de extensão ou da 
orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a 
Instituição. 

 
Parágrafo único. Nos casos em que um docente/pesquisador do PPGED em efetivo 

exercício na UFU integrar a categoria de docente colaborador por mais de quatro anos 
consecutivos, o Colegiado, mediante as justificativas do docente/pesquisador e da linha de 
pesquisa a qual está vinculado, irá deliberar sobre a possibilidade da continuidade do 
mesmo na categoria de professor colaborador. 

 
 



7/9 
 

CAPÍTULO III 
DA HABILITAÇÃO 

 
Art. 14º. Os docentes credenciados no PPGED estarão habilitados automaticamente 

para orientação em nível de Mestrado. 
 
§ 1º. Os docentes recém-credenciados no PPGED deverão iniciar sua atividade de 

orientação, por meio da abertura de uma vaga em nível de mestrado no primeiro ano e, 
conforme análise de produtividade pelo Colegiado do PPGED, com abertura de duas vagas 
em nível de mestrado no segundo ano. Além disso, quanto as atividades de ensino, poderá 
colaborar com outro docente já credenciado a mais de três anos no PPGED na oferta de uma 
disciplina no primeiro ano e, após análise do Colegiado, poderá ofertar disciplinas 
individualmente a partir do segundo ano. 

 
§ 2º. Quando o docente recém-credenciado já tiver levado à defesa pelo menos dois 

mestrandos, em área de investigação vinculada à linha de pesquisa na qual foi credenciado 
no PPGED, o Colegiado poderá avaliar a pertinência dele ser habilitado desde o primeiro ano 
para oferta de vagas em nível de mestrado e de doutorado, com limite de duas vagas no 
primeiro ano e de duas vagas para o segundo ano. Quanto as atividades de ensino, desde 
que o recém credenciado tenha comprovada experiência de ministrar individualmente 
disciplina(s) em cursos de pós-graduação stricto sensu, o Colegiado analisará a possibilidade 
dele oferecer disciplinas individualmente desde o primeiro ano de seu credenciamento. 

 
Art. 15º. Os docentes credenciados no PPGED que tiverem concluído a orientação de 

dois mestrandos, poderão ser considerados, caso cumpram rigorosamente o disposto no Art. 
10º e após avaliação do Colegiado do PPGED, habilitados para orientação em nível de 
Doutorado. 

 
Parágrafo único. A avaliação pelo Colegiado do PPGED quanto a possibilidade de 

habilitar novos orientadores para o Doutorado poderá ocorrer por três meios, a partir de 
solicitação do docente/pesquisador interessado, da coordenação da linha de pesquisa e da 
coordenação do PPGED. 

 
CAPÍTULO IV 

DO RECREDENCIAMENTO 
 

Art. 16º. O recredenciamento dos docentes permanentes do PPGED ocorrerá 
trienalmente, com a observação dos seguintes critérios: 

 
I – Participar em projeto de pesquisa aprovado, com financiamento de agência de 

fomento à pesquisa, excetuando-se projetos de pesquisa vinculados à concessão de bolsas 
de Iniciação Científica dos programas PIBIC; 

 
II - Integrar Grupo de Pesquisa vinculado à linha de pesquisa á qual está vinculado, 

devidamente registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq; 
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III - Orientar alunos do Mestrado e/ou do Doutorado do Programa, com o oferecimento 
regular de vagas de orientação nos processos seletivos, conforme disposto em resolução 
específica do Programa de Pós-Graduação em Educação para este fim; 

 
IV - Orientar projetos de Iniciação Científica na Graduação; 
 
IV - Ministrar disciplinas em cursos de graduação e de pós-graduação, com a oferta 

mínima de uma disciplina no PPGED a cada três anos; 
 
V - Manter o desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas que revelem 

adequada vinculação com a linha de pesquisa do PPGED à qual se está vinculado; 
 
VI - Comprovar, nos últimos três anos, o total de pelo menos seis publicações 

qualificadas, rigorosamente, nos seguintes veículos de divulgação científica: 
 
a) dois artigos em periódicos científicos classificados entre os estratos B2 e A1 do 

Qualis/CAPES da área de Educação; 
 
b) um livro ou um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na área de 

Educação ou em áreas afins; 
 
c) três trabalhos completos em anais de congressos nacionais ou internacionais de 

reconhecida relevância na área de Educação ou em áreas afins. 
 
VII - Participar das Assembleias do PPGED, das discussões promovidas pelas linhas de 

pesquisa e cumprir solicitações e prazos regulamentares junto ao Programa. 
 
§ 1º. Exclusivamente no caso da exigência disposta no item b do inciso VIII, publicação 

de um livro ou um capítulo de livro em editora de reconhecida relevância na área de 
Educação ou em áreas afins, poderá ocorrer a substituição desta exigência pela publicação 
de um artigo em periódico científico classificado entre os estratos B2 e A1 do Qualis/CAPES 
da área de Educação. 

 
§ 2º. Anualmente, em período que antecederá a definição de vagas docentes 

relacionadas ao processo seletivo subsequente, o Colegiado fará análise da situação dos 
docentes credenciados, com vistas a monitorar a existência de processos ascendentes ou 
descendentes de produtividade que, no segundo caso, poderão levar o Colegiado a propor 
desde a interrupção da oferta de vagas para novos orientandos até ao pedido antecipado de 
descredenciamento do docente/pesquisador. 

 
Art. 17º. Os docentes/pesquisadores do PPGED que não atenderem ao disposto no Art. 

16º. serão descredenciados para atuar no PPGED, sendo, porém, assegurado, quando de 
interesse do docente/pesquisador, o término dos processos de orientação, na qualidade de 
professor colaborador. 
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 

Art. 18º. Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do PPGED. 
 
Art. 19º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se, especialmente, a 

Resolução nº 001/2009 do Colegiado do PPGED. 
 
Parágrafo único. Para efeito de credenciamento e de habilitação de docentes a presente 

resolução entra em vigor na data de sua publicação. Todavia, excepcionalmente, para efeito 
de recredenciamento dos docentes credenciados atualmente no PPGED, os dispositivos 
contidos na presente Resolução terão aplicação após o prazo de dezoito meses a contar da 
data de publicação desta resolução, com validade, neste período, dos dispositivos presentes 
na Resolução nº 001/2009 do Colegiado do PPGED. 

 
Uberlândia, 25 de junho de 2014. 

Profa. Dra. Maria Vieira Silva 
Presidente 


