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Dispõe sobre o credenciamento, recredenciamento 

 e descredenciamento de docentes 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-

EQ) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 

atribuições, e o que deliberou a Comissão de Ensino do PPG-EQ, considerando a 

sua necessidade de estabelecer as normas e procedimentos para o 

credenciamento e descredenciamento de docentes do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química RESOLVE: 

 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química (PPG-EQ) é constituído por docentes, classificados nas categorias de 

docentes permanentes, docentes pontuais, docentes colaboradores e docentes 

visitantes, conforme a Portaria 81 de 3 de junho de 2016 da CAPES.  

§ 1o São considerados docentes permanentes aqueles docentes que 

dedicam, no mínimo, 20 horas semanais quando credenciados em apenas um 

PPG (Programa de Pós-Graduação), 10 horas semanais quando credenciados 

em até dois PPGs e 7 horas semanais quando credenciados em até três PPGs, 

desenvolvendo as atividades de ensino, pesquisa, orientação de dissertações e 

supervisão de pesquisa em nível de pós-doutorado. 

§ 2o São considerados docentes pontuais aqueles docentes 

permanentes que estiverem orientando aluno(s) no PPG-EQ/UNIFESP e não 

tiverem sua solicitação de recredenciamento como permanente aprovada 

podendo permanecer como orientador até a defesa do(s) orientando(s). 

§ 3o São considerados docentes colaboradores aqueles docentes com 

reconhecida produtividade científica e que venham contribuir no 

fortalecimento de áreas estratégicas do Programa. 



 

 

§ 4o São considerados docentes visitantes aqueles docentes vinculados 

a outras Instituições de Ensino Superior no Brasil ou no exterior que, durante 

um período contínuo e determinado, estejam à disposição da UNIFESP 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades acadêmico científicas. 

 

Art. 2º A CEPG-EQ definirá, anualmente, o número máximo de docentes 

permanentes que poderão atuar no Programa. 

§ 1o A CEPG-EQ, além dos critérios constantes nesta resolução, 

também deverá considerar a proporção dos docentes permanentes em relação 

ao número total de discentes e o impacto na avaliação do PPG-EQ conforme 

definido em documento de área de avaliação do PPG-EQ, Engenharias II da 

CAPES. 

§ 2o O número de docentes colaboradores deve ser condicionado aos 

percentuais recomendados pela Área de Avaliação na CAPES, Engenharias II, 

no que diz respeito à proporção de docentes colaboradores e permanentes do 

PPG-EQ. 

 

Art. 3º A avaliação dos pedidos de credenciamento e recredenciamento será 

feita por uma Comissão Especial de Avaliação CEA, designada pela CEPG-EQ, 

especialmente criada para esta finalidade. Ela será composta por pelo menos 

três docentes permanentes credenciados no PPG-EQ, podendo o coordenador 

ou vice-coordenador compor a comissão. Os membros da CEA deverão 

apresentar reconhecida produtividade e participação nas atividades do 

programa, estabelecida pela CEPG-EQ. 

§ 1o A CEA será nomeada por um mandato de 2 (dois) anos. 

§ 2o O parecer elaborado pela comissão, CEA, deverá ser apreciado e 

aprovado pela Comissão de Ensino de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

CEPG-EQ. 

§ 3o A Comissão Especial de Avaliação classificará os docentes do 

programa anualmente. As classificações serão “adequado” e “não adequado”. 

 

Art. 4º A análise de produção científica de docentes permanentes será 



 

 

IPC = Índice de Produtividade Científica = A1 + A2*0,85 + B1*0,7 + 
B2*0,5 + B3*0,2 + 0,2*AnaisI + 0,1*AnaisN + 0,1*RCI + 2*LI + 1*LN + 
0,5*CLI + 0,2*CLN + 1*CPatI + 1*CPatN + 2*LPatI + 2*LPatN. 

realizada anualmente, sempre em até 2 meses após a entrega do relatório 

anual da CAPES.  

 

II – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 5º A coleta da produção científica dos docentes permanentes será 

realizada a cada ano, segundo o prazo estabelecido pela CEA, sendo que a 

avaliação será realizada sobre as produções no triênio anterior ao ano em que a 

avaliação está sendo realizada.  

 

Art. 6º Os itens a serem considerados para avaliação e os respectivos 

desempenhos mínimos para serem considerados positivos são: 

a) Docência: Será avaliado como positivo o docente que tenha participado 

no oferecimento de pelo menos uma disciplina de 2 (dois) créditos a 

cada ano no PPG-EQ durante o quadriênio em avaliação  

b) Produtividade Científica: Será avaliado como positivo o docente que 

tenha um Índice de Produtividade Científica (IPC), na área de 

Engenharias II da CAPES,  no triênio em avaliação IPC > 3,5 (maior que 

três vírgula cinco) e no quadriênio em avaliação IPC >= 4,0 (maior ou 

igual a quatro). O IPC é calculado segundo a equação abaixo: 

Legenda: 

A1 - Número de artigos em periódicos classificados como nível A1 no Qualis para a 

Engenharia II, com discentes do PPG-EQ; 

A2 - Número de artigos em periódicos classificados como nível A2 no Qualis para a 

Engenharia II, com discentes do PPG-EQ  

B1 - Número de artigos em periódicos classificados como nível B1 no Qualis para a 

Engenharia II, com discentes do PPG-EQ; 

B2 - Número de artigos em periódicos classificados como nível B2 no Qualis para a 

Engenharia II; este número satura em 1 (um), com discentes do PPG-EQ. 

B3 - Número de artigos em periódicos classificados como nível B3 no Qualis para a 

Engenharia II; este número satura em 1 (um), com discentes do PPG-EQ. 



 

 

AnaisI - Número de artigos completos em anais de congressos internacionais, com 

discentes do PPG-EQ; 

AnaisN - Número de artigos completos em anais de congressos nacionais, com 

discentes do PPG-EQ; 

RCI - Resumos em congressos internacionais, com discentes do PPG-EQ; 

LI - Número de livros internacionais publicados na área de Engenharias II; 

LN - Número de livros nacionais publicados na área de Engenharias II; 

CLI - Capítulos de livros internacionais publicados; 

CLN - Capítulos de livros nacionais publicados; 

DPatI - Número de Depósitos de patentes internacionais; 

DPatN - Número de Depósitos de patentes nacionais; 

CPatI - Número de Concessões de patentes internacionais; 

CPatN - Número de Concessões de patentes nacionais; 

LPatI - Número de Licenciamentos de patentes internacionais; 

LPatN - Número de Licenciamentos de patentes nacionais; 

 Para o cálculo de produtividade de cada docente, cada contribuição é 

dividida pelo número de autores credenciados no PPG-EQ. Artigos publicados 

em periódicos internacionais, não classificados no Qualis, serão verificados os 

respectivos índices JCR/ISI e pontuados de acordo com o último Documento 

de Área da Engenharias II divulgado. 

 

c) Orientações Concluídas: Será avaliado como positivo o docente que 

tiver no mínimo uma orientação concluída no biênio (alunos com 

dissertação); 

 

d) Orientações em Andamento: Será avaliado como positivo o docente 

que seja orientador principal de pelo menos 1 (um) aluno regular do 

programa no ano da avaliação (posterior ao quadriênio em avaliação). 

 

Art. 7º As informações utilizadas neste processo serão as fornecidas por cada 

docente quando da coleta de informações pelo PPG-EQ para o relatório anual 

CAPES. 

 

 

 



 

 

IPG = Índice de Participação Geral no Programa = A1 + A2*0,85 + B1*0,7 
+ B2*0,5 + B3*0,2 + 0,2*AnaisI + 0,1*AnaisN + 0,1*RCI + 2*LI + 1*LN + 
0,5*CLI + 0,2*CLN + 1*CPatI + 1*CPatN + 2*LPatI + 2*LPatN + 0,5*Or-
DM + 0,2*Or-DMA+ 3*AtivAdm + 0,5*IC + 0,1*TCC + 0,5*PD 

 

III - RECREDENCIAMENTO 

 

Art. 8º O docente que tiver desempenho positivo em todos os quatro itens do 

Art. 6º terá seu recredenciamento recomendado pela CEA para a qualidade de 

Docente Permanente do PPG-EQ/UNIFESP para o próximo ano. 

 

Art. 9º O docente que tiver desempenho positivo em apenas três dos itens do 

Art. 6º bem como apresentar produtividade científica segundo índice CAPES 

de publicação no mínimo 4,0, no quadriênio em análise, segundo o critério 

(ICAPES = [A1 + A2*0,85 + B1*0,7 + B2*0,5 + B3*0,2], sendo que B2 e B3 

saturam em 1) terá seu recredenciamento recomendado pela CEA para a 

qualidade de Docente Permanente do PPG-EQ/UNIFESP para o próximo 

período. 

 

Art. 10º O docente que tiver desempenho positivo em apenas três dos itens do 

Art. 6º e não apresentar produtividade científica segundo índice CAPES de 

publicação (ICAPES = [A1 + A2*0,85 + B1*0,7 + B2*0,5 + B3*0,2], sendo que 

B2 e B3 saturam em 1) de no mínimo 1,0/ano em média no quadriênio em 

análise, poderá ter seu descredenciamento recomendado pela CEA. A CEPG-

EQ levará em consideração para a sua decisão, além dos quatro itens do Artigo 

6º.: i) projetos em andamento e o montante de recursos (com período de início 

e de término); ii) as participações em comissões no âmbito de outras esferas 

que o CEA julgar importantes, iii) Índice de Participação Geral no Programa , 

IPG, no triênio em avaliação IPG > 3,5 (maior que três vírgula cinco) e no 

quadriênio em avaliação IPG >= 4,0 (maior ou igual a quatro). O IPG é 

calculado segundo a equação abaixo: 

 

Legenda complementar aos índices apresentados no item II. 



 

 

Para os índices deste artigo 9°., serão considerados todas publicações 

independentemente da participação de discente do programa. 

Or-DM - Número de dissertações de mestrado orientadas concluídas no PPG-EQ no 

prazo de 24 meses. Em caso de coorientação: 0,25 para o coorientador; 

Or-DMA - Número de dissertações de mestrado orientadas em andamento no PPG-EQ. 

Em caso de coorientação: 0,1 para o coorientador; 

AtivAdm - Atividades administrativas junto ao PPG-EQ (participação na coordenação e 

vice-coordenação do programa proporcional ao tempo de permanência no cargo no 

triênio); 

IC - Número de orientações concluídas de Iniciação Científica com bolsa (projetos 

relacionados com as linhas de pesquisa do PPG-EQ); 

TCC – Número de orientações concluídas de Trabalhos de Conclusão de Curso; 

PD – Supervisão de pós-doutorado vinculado ao PPG-EQ com tema relacionado a uma 

das linhas do PPG-EQ. 

 

Art. 11º O docente que estiver orientando aluno(s) no PPG-EQ/UNIFESP e que 

não tiver sua solicitação de recredenciamento como docente permanente 

aprovada, poderá permanecer como orientador até a defesa do(s) orientando(s) 

e permanecendo no programa na condição de docente pontual. Sendo este 

docente credenciado em uma próxima análise anual, o mesmo poderá orientar 

novos discentes. 

Parágrafo único. O docente que permitir que o discente ultrapasse o período 

máximo de defesa, de 24 meses, não poderá orientar novo discente admitido no 

próximo edital para Aluno Regular. Casos especiais serão avaliados pela CEA. 

 

 

IV - CREDENCIAMENTO 

 

Art. 12º O credenciamento de um docente à condição de permanente no PPG-

EQ obedecerá os critérios estabelecidos no Art.70 do Regimento da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa, conforme portaria no. 001 de 2 de Maio de 2017. 

 

Art. 13º Para a solicitação de credenciamento como docente permanente do 

PPG-EQ, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:  



 

 

I. Ter título de doutor;  

II. Ter produção intelectual qualificada nas áreas de atuação do programa 

nos últimos três anos e associada a uma linha de pesquisa do PPG-EQ;  

III. Ter disponibilidade para assumir disciplinas, para orientar alunos e 

participar de projetos de pesquisa e desempenhar outras atividades 

pertinentes ao programa. 

 

Art. 14º Para efeito de uniformidade de solicitação de credenciamento fica 

estabelecido que o candidato ao credenciamento deve apresentar: 

a) Currículo Lattes completo, no qual mostra a sua produtividade 

científica e todas as outras atividades pertinentes à área de engenharia 

química, administração universitária, de orientação, de formação, etc; 

b) Plano de Ensino, sucinto, que contemple sua participação no 

oferecimento de disciplinas no PPG-EQ para os três anos seguintes ao seu 

credenciamento, incluindo necessariamente pelo menos uma disciplina 

obrigatória ou eletiva. Se for participação em disciplina já oferecida, deve 

esclarecer como ficarão possíveis co-oferecimentos ou revezamentos com 

outros docentes do Programa; se for participação em disciplina nova, 

apresentar Plano de Ensino completo; 

c) Plano de Pesquisa e de Orientação sucinto, dando destaque sobre 

como essas atividades vêm reforçar as linhas já existentes no PPG-EQ, 

assim como reforçar grupos de pesquisa. Se for uma nova linha de 

pesquisa ela deve ser claramente exposta. 

 

Art. 15º Para o aceite de credenciamento de novos docentes é necessário que o 

mesmo satisfaça as seguintes condições: 

§ 1º Para solicitar o credenciamento como permanente, o docente já deve 

demonstrar interação de pesquisa com docentes credenciados no programa, 

alinhados com as linhas de pesquisa do PPG-EQ. É necessário IPC mínimo 

conforme o artigo 6 considerando a produção científica sem discentes no 

PPG-EQ.  

§ 2º. Além deste item, o docente deve apresentar um aluno, matriculado 

como aluno regular no PPG-EQ, e atender ao item II do artigo 20° do 



 

 

Regimento do PPG-EQ. De acordo com o regimento o credenciamento do 

orientador deverá ser encaminhado as Câmaras, que verificarão os 

seguintes critérios mínimos, apoiados nas exigências da CAPES na área e 

no nível do programa:  

  - Apresentar, no mínimo, 1 artigo publicado  por ano em revista 

científica que pontue na área de Engenharias II da CAPES no último 

quadriênio, com Qualis A1, A2 ou B1. Artigos que não se enquadrem da 

área de Engenharias II não serão considerados; ter pelo menos 1 

orientação ou co-orientação na graduação, no quadriênio, entre IC 

(Iniciação Científica), TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ou 

especialização em Engenharias II; apresentar comprovante de estar 

participando como membro formal de pelo menos 1 projeto de 

pesquisa em andamento financiado (público ou privado).  

§ 3º A decisão de abertura ou não do edital de docentes permanentes 

será definida pela CEPG-EQ. 

 

Art. 16º A CEA irá apresentar uma lista de recomendação para credenciamento 

de forma classificatória dentre os proponentes, caso haja mais que um, para a 

CEPG-EQ. 

 § 1º A CEA irá analisar se as condições necessárias foram satisfeitas e 

fará uma análise das informações apresentadas comparando, quando possível e 

pertinente, com o desempenho dos docentes cujo recredenciamento esteja 

sendo recomendado. 

 

V – DESCREDENCIAMENTO 

 

Art. 17º O docente que tiver desempenho positivo em apenas dois dos itens do 

Art. 6º poderá ser descredenciado pela CEPG-EQ.  

  

Art. 18º O descredenciamento de um docente do PPG-EQ poderá ocorrer a 

qualquer tempo: 

I – por solicitação formal do docente, encaminhada por escrito ao 

Coordenador do Programa; 



 

 

II – por decisão da CEPG-EQ, se o docente não atingir as condições 

mínimas estabelecidas na presente Resolução Normativa, em processo 

específico, sendo assegurada a defesa do Docente. 

 

Art. 19º Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 

pela CEPG-EQ.  

 

Art.  20º Esta Resolução Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

 


