
 

 

Resolução Nº 003/2016, de 04 de junho  de 2016. 

 

 Estabelece normas e critérios de credenciamento 
e descredenciamento do corpo docente do 
Programa de Pós-Graduação em Produção 
Vegetal da UFMG, e revoga a Resolução a No 
01/2010, de 15 de julho de 2010. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, R E S O L V E:  

Art. 1º Para efeitos de credenciamento e descredenciamento do corpo docente do Programa de 
Pós-Graduação em Produção Vegetal serão adotadas as seguintes categorias definidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio da Portaria Nº 174, 
de 30 de dezembro de 2014:  

I- docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do Programa; 

II- docentes visitantes; 

III- docentes colaboradores. 

 

Art. 2º O credenciamento de docentes, independentemente da categoria, será realizado por 
meio de edital próprio, publicado pelo Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 3º O candidato ao credenciamento como docente permanente deverá atender, 
obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:  

I. Possuir título de doutor; 

II. Compromisso de ofertar anualmente pelo menos duas disciplinas no Programa; 

III. Compromisso de assumir, anualmente, pelo menos duas novas orientações de estudantes 
ingressantes ao Programa, sendo pelo menos uma de mestrado e pelo menos uma de 
doutorado, não ultrapassando ao limite máximo de 8 (oito) orientandos, considerando todos os 
Programas de Pós-graduação dos quais o docente participa como permanente; 

IV. Compromisso de permanecer como docente do Programa até o final do último ano do 
quadriênio vigente de avaliação pela Capes;  

V. Atender  as normas de filiação e a carga horária ao programa, conforme definido pela  
Portaria Nº 174, de 30 de dezembro de 2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes); 

VI. Possuir produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis atual da 
Área de Ciências Agrárias I), média dos últimos quatro anos, igual ou superior ao definido 
como Muito Bom (MB) pela Área de Ciências Agrárias I da Capes, nos critérios número de 
artigos equivalente A1 e soma de artigos A1, A2 e B1, para um Programa com conceito 
imediatamente superior ao do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal na época da 
publicação do edital. 



 

 

a) Será utilizado o último documento da Área de Ciências Agrárias I para a avaliação da 
produção intelectual do candidato; 

VII. Possuir experiência na orientação de estudantes de iniciação científica; 

VIII. Coordenar projetos de pesquisa, preferencialmente com recursos financeiros aprovados 
por agências de fomento à pesquisa ou outros financiadores. 

 

Art. 4º O candidato ao credenciamento como docente visitante ou colaborador deverá atender, 
obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:  

I. Possuir título de doutor; 

II. Compromisso de ofertar anualmente pelo menos 1 (uma) disciplina no Programa; 

III. Compromisso de participar da coorientação de estudantes Programa; 

IV. Compromisso de permanecer como docente do Programa até o final do último ano do 
quadriênio vigente de avaliação pela Capes;  

V. Atender  as normas de filiação e a carga horária ao programa, conforme definido pela  
Portaria Nº 174, de 30 de dezembro de 2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes); 

VI. Possuir produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis atual da 
Área de Ciências Agrárias I), média dos últimos quatro anos, igual ou superior ao definido 
como Regular (R) pela Área de Ciências Agrárias I da Capes, nos critérios número de artigos 
equivalente A1 e soma de artigos A1, A2 e B1, para um Programa com conceito 
imediatamente superior ao do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal na época da 
publicação do edital. 

 a) Será utilizado o último documento da Área de Ciências Agrárias I para a avaliação da 
produção intelectual do candidato. 

 

Art. 5º Será descredenciado do Programa o docente permanente que: 

I.  Não cumprir  as normas regimentais da UFMG e aquelas previstas pelo regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal; 

II. Deixar de ofertar anualmente pelo menos duas disciplinas no Programa; 

III. Não atender  as normas de filiação e a carga horária ao programa, conforme definido pela  
Portaria Nº 174, de 30 de dezembro de 2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes); 

IV. Possuir número de defesas, no quadriênio de avaliação, inferior a quatro dissertações de 
mestrado e inferior a quatro teses de doutorado, a partir do segundo ano de oferta do Curso de 
Mestrado e a partir do quarto ano de oferta do Curso de Doutorado, respectivamente; 

V. Possuir tempo de defesas, média no quadriênio de avaliação, superior a 24 meses para 
dissertações de mestrado e, ou superior a 48 meses para teses de doutorado, a partir do 
segundo ano de oferta do Curso de Mestrado e a partir do quarto ano de oferta do Curso de 
Doutorado, respectivamente; 

 



 

 

VI. Possuir  produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis atual da 
Área de Ciências Agrárias I), média dos últimos quatro anos, igual ou inferior ao conceito 
Regular (R) pela Área de Ciências Agrárias I da Capes, nos critérios número de artigos 
equivalentes A1 ou soma de artigos A1, A2 e B1, para Programas com conceito igual ao do 
Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal no quadriênio vigente. 

 

Art. 6º Será descredenciado do Programa o docente visitante ou colaborador que: 

I.  Não cumprir as normas regimentais da UFMG e aquelas previstas pelo regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal; 

II. Deixar de ofertar anualmente pelo menos uma disciplina no Programa; 

III. Não atender  as normas de filiação e a carga horária ao programa, conforme definido pela  
Portaria Nº 174, de 30 de dezembro de 2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes); 

IV. Não participar da coorientação de estudantes do Programa; 

V. Possuir  produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis atual da Área 
de Ciências Agrárias I), média dos últimos quatro anos, inferior ao conceito Regular (R) pela 
Área de Ciências Agrárias I da Capes, nos critérios número de artigos equivalentes A1 ou na 
soma de artigos A1, A2 e B1, para Programas com conceito igual ao do Programa de Pós-
graduação em Produção Vegetal no quadriênio vigente. 

 

Art. 6º  Na avaliação da produção intelectual de candidatos ao credenciamento ou na 
avaliação da produção intelectual dos docentes do Programa, quando houver vários autores, 
os mesmos deverão indicar para quem a produção intelectual será contabilizada. 

 

Art. 7º  O credenciamento do docente, independentemente da categoria, ocorrerá, 
preferencialmente, no início do quadriênio de avaliação pela Capes. 

 

Art. 8º  O descredenciamento do docente, independentemente da categoria, quando 
necessário, ocorrerá, preferencialmente, no final do quadriênio de avaliação pela Capes. 

 

Art. 9º  Exceções a esta Resolução poderão ser admitidas, desde que aprovadas pelo 
Colegiado, e que venham a contribuir para o bom funcionamento do Programa. 

 

Montes Claros, 03 de junho de 2016. 

Professor Luiz Arnaldo Fernandes - Coordenador do PPPV 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Produção 
Vegetal,  realizada em  03 de junho de 2016. 


