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Resolução Nº 001/2017, de 09 de maio de 2017 

 Estabelece critérios para credenciamento e 

recredenciamento de docentes no 

Programa. 

 

A COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA DA UFMG, no uso de suas atribuições 

regimentais e considerando o Regulamento da Pós-graduação em Zoologia e decisões do 

Colegiado do Programa, resolve: 

Art. 1º. Estabelecer critérios para credenciamento de novos docentes e renovação de 

credenciamento de docentes no Programa, de acordo com o estabelecido nos artigos 

24 e 25 do Regulamento do Programa. 

Art. 2º. A avaliação de pedidos de credenciamento de novos docentes no Programa se fará 

através de análise, pelo Colegiado, dos seguintes documentos: 

a) carta de solicitação de credenciamento, assinada pelo interessado, com anuência de 

sua chefia imediata, indicando a inserção pretendida nas linhas de pesquisa do 

Programa, a categoria desejada (permanente ou colaborador), além do endereço do 

currículo Lattes; 

b) proposta de atividades acadêmicas a serem realizadas pelo interessado no 

Programa; 

Art. 3º. Para análise de pedidos de credenciamento, o Colegiado considerará: 

I – A adequação das áreas de atuação do interessado às linhas de pesquisa do 

Programa; 

II – A adequação das atividades acadêmicas propostas à grade curricular e ao perfil 

pretendido para os profissionais formados pelo Programa; 

III – A produção científica do interessado no quadriênio anterior à data de solicitação, 

de acordo com o currículo Lattes, observado o exposto no artigo 4º, podendo 
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esta exigência ser flexibilizada para o caso de professores recém contratados 

na UFMG; 

IV – No caso de pedido de credenciamento como docente colaborador, também será 

considerada a proporção de docentes colaboradores e permanentes, de acordo 

com as regras da área de Biodiversidade da CAPES vigentes no período, e o 

interesse do programa, a critério do Colegiado. 

Art. 4º. Para credenciamento como docente permanente, o requerente deverá atingir 

pontuação mínima de 400 em publicações qualificadas, segundo critérios vigentes da 

CAPES, no momento do pedido de credenciamento.  

Parágrafo 1º. Para o cálculo da pontuação, as publicações do requerente serão 

computadas de acordo com a classificação dos periódicos da área de Biodiversidade no 

Webqualis (revistas A1 = 100 pontos; A2 = 85; B1 = 70; B2 = 55; B3 = 40; B4 = 25; B5 = 

10).  

Parágrafo 2º. No caso de artigos publicados em revistas não incluídas no sistema 

Webqualis, o Colegiado avaliará sua equivalência com a classificação de 

periódicos da área de Biodiversidade, considerando seu fator de impacto e/ou 

outros índices bibliométricos. 

Art. 5º. O recredenciamento de docentes do Programa se fará mediante avaliação de 

desempenho pelo Colegiado, tendo em vista o previsto nos parágrafos I e II do artigo 

25 do Regulamento do Programa. 

Parágrafo único. A avaliação do recredenciamento se fará mediante solicitação por 

escrito pelo docente. 

Art. 6º. Para recredenciamento como docente permanente, o Colegiado considerará os 

seguintes critérios de desempenho mínimo no quadriênio anterior: 

I – produção científica, de acordo com o Artigo 4º; 

II – orientação de pelo menos um discente no Programa, no período; 

III – participação regular em atividades acadêmicas do Programa, incluindo 

participação anual em pelo menos uma disciplina.   
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Art. 7º. Para recredenciamento como docente colaborador, o Colegiado considerará os 

seguintes critérios de desempenho mínimo no quadriênio anterior: 

I – Pelo menos um artigo científico publicado em coautoria com discente do programa, 

em periódico com classificação maior ou igual a B3, segundo critérios 

Webqualis para a área de Biodiversidade; 

II – orientação de pelo menos um discente no Programa, no período; 

III – participação em atividades acadêmicas do Programa, incluindo participação em 

pelo menos uma disciplina no quadriênio. 

Parágrafo único. A avaliação do pedido de recredenciamento pelo Colegiado levará em 

conta a adequação do Programa às normas vigentes da CAPES, relacionadas à 

proporção de docentes colaboradores e permanentes, independentemente do 

desempenho do interessado. 

Art. 8º. Casos omissos serão avaliados pelo colegiado. 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação na página da Pós-graduação 

em Zoologia, após a aprovação da Câmara de Pós-Graduação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
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