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Resolução Nº 001/2018, de 23 de maio de 2018. 

 

Estabelece normas e critérios de 

credenciamento e recredenciamento do 

corpo docente do Programa de Pós-

Graduação em Produção Vegetal da UFMG. 

 

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 recredenciamento do corpo docente do 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV) serão adotadas as 

seguintes categorias definidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), por meio da Portaria Nº 81, de 03 de junho de 2016:  

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

Programa; 

II – Docentes colaboradores. 

 

Art. 2º O credenciamento de docentes, independentemente da categoria, será 

realizado por meio de edital publicado pelo PPGPV ao final de cada quadriênio de 

avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES. 

 Parágrafo único. Na existência de demanda do Programa, e a critério do 

Colegiado, poderá ser lançado edital de credenciamento durante a vigência do 

quadriênio de avaliação.  

 

Art. 3º O candidato ao credenciamento como docente permanente deverá atender 

obrigatoriamente aos seguintes requisitos:  

I – Possuir título de doutor; 

II – Ofertar anualmente pelo menos duas disciplinas no Programa; 

III – Assumir, anualmente, pelo menos duas novas orientações de estudantes 

ingressantes ao Programa, sendo pelos menos uma de mestrado e pelo menos 

uma de doutorado; 
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IV – Permanecer como docente do Programa até o final do último ano do 

quadriênio vigente de avaliação pela CAPES;  

V – Atender às normas de filiação e à carga horária ao programa, conforme 

definido pela Portaria Nº 81, de 03 de junho de 2016 da CAPES; 

VI – Possuir produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis 

referência definido pela CAPES), média dos últimos quatro anos, igual ou 

superior a 1,10 Artigos em periódicos Qualis A1, A2, A3 e A4, e igual ou superior 

a 1,10 Artigos equivalente A1, publicados em periódicos indexados ao Scientific 

Journal Ranking (SJR) e com fator de impacto no Journal of Citation Reports 

(JCR); 

VII – Possuir experiência na orientação de estudantes de iniciação científica e 

mestrado; 

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/pesquisador colaborador deverá 

atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos:  

I – Possuir título de doutor; 

II – Ofertar anualmente pelo menos 1 (uma) disciplina no Programa; 

III – Participar da coorientação de estudantes do Programa; 

IV – Permanecer como docente do Programa até o final do último ano do 

quadriênio vigente, de avaliação pela CAPES; 

V – Atender às normas de filiação e à carga horária ao programa, conforme 

definido pela Portaria Nº 81, de 03 de junho de 2016 da CAPES; 

VI – Possuir produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis 

referência definido pela CAPES), média dos últimos quatro anos, igual ou 

superior a 0,55 Artigos em periódicos Qualis A1, A2, A3 e A4, e igual ou superior 

a 0,55 Artigos equivalente A1, publicados em periódicos indexados ao Scientific 

Journal Ranking (SJR) e com fator de impacto no Journal of Citation Reports 

(JCR). 
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Art. 5º O período de credenciamento de docente permanente é de até quatro anos. 

Não será recredenciado no Programa o docente permanente que: 

I – Não cumpriras normas regimentais da UFMG e aquelas previstas pelo 

regulamento do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal; 

II –Não ofertar anualmente pelo menos duas disciplinas no Programa; 

III – Não atender às normas de filiação e à carga horária ao programa, conforme 

definido pela Portaria Nº 81, de 03 de junho de 2016da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); 

IV – Possuir número de defesas, média no quadriênio de avaliação, inferior a 1,0 

titulado (equivalente dissertação) por ano; 

V – Possuir tempo de defesas, média no quadriênio de avaliação, superior a 26 

meses para dissertações de mestrado e, ou superior a 48 meses para teses de 

doutorado; 

VI – Possuir produção intelectual (publicações científicas tendo por base o Qualis 

referência definido pela CAPES), média dos últimos quatro anos, inferior a 1,10 

Artigos em periódicos publicados em periódicos indexados ao Scientific Journal 

Ranking (SJR) e com fator de impacto no Journal of Citation Reports (JCR).  

 

Art. 6º O período de credenciamento de docente colaborador é de até quatro anos. 

Não será recredenciado no Programa o docente/pesquisador 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 – Não ofertar anualmente pelo menos uma disciplina no Programa; 

III – Não atender às normas de filiação e à carga horária ao programa, conforme 

definido pela Portaria Nº 81, de 03 de junho de 2016 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 

referência definido pela CAPES), média dos últimos quatro anos, inferior a 0,55 

Artigos em periódicos publicados em periódicos indexados ao Scientific Journal 

Ranking (SJR) e com fator de impacto no Journal of Citation Reports (JCR). . 
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Art. 7º O docente ou pesquisador que não for recredenciado no Programa, 

independente da categoria, poderá concorrer posteriormente a novo credenciamento 

em editais publicados pelo Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal, desde 

que atenda aos requisitos dos artigos 4º e 5º desta resolução. 

 

Art. 8º Exceções a esta Resolução poderão ser admitidas, desde que aprovadas pelo 

Colegiado, e que venham a contribuir para o bom funcionamento do Programa de Pós-

Graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 9o Ficam revogadas disposições contrárias, em especial a Res. 03/2016. 

 

Montes Claros, 23 de maio de 2018. 

 

Professora Leidivan Almeida Frazão - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal. 

 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Produção Vegetal, realizada em 16 de abril de 2018. 

 

Resolução aprovada ad referendum da Câmara de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Minas Gerais, no dia 20 de novembro de 2019. 


