
RESOLUÇÃO N°. 001/PPG-BCD/2016, DE 25 de agosto de 2016. 

 

Dispõe sobre credenciamento e 

recredenciamento de professores no Programa 

de Pós-Graduação em Biologia Celular e do 

Desenvolvimento. 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 

(PPGBCD), no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a Resolução 05/CUn/2010, o 

Regimento do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento da UFSC 

e tendo em vista o que decidiu o Colegiado Delegado deste Programa de Pós-graduação na 

reunião de 25 de agosto de 2016, RESOLVE:  

 

 

Art. 1º - O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do 

Desenvolvimento será constituído por professores permanentes, colaboradores e visitantes, 

com título de doutor. 

 

§ 1°. São considerados professores permanentes aqueles docentes que (i) desenvolvem as 

principais atividades de ensino, (ii) orientam dissertações e/ou teses, (iii) supervisionam 

estudos de pós-doutorado e (iv) realizam pesquisas e funções administrativas. 

 

§ 2°. São considerados professores colaboradores aqueles docentes da própria UFSC 

(participantes internos) ou de outras instituições no País (participantes externos) que 

contribuem para o PPGBCD de forma complementar ou eventual (i) ministrando disciplinas, (ii) 

colaborando em projetos de pesquisa, (iii) orientando pontualmente mestrandos/doutorandos 

para o fortalecimento de linhas de pesquisa do PPGBCD, ou (iv) para concluir orientações em 

andamento quando da não renovação do credenciamento como docente permanente. 

 

§ 3°. São considerados professores visitantes aqueles docentes vinculados a outras instituições 

do Ensino Superior no Brasil ou no exterior, que durante um período contínuo e determinado 

estejam à disposição do Programa, contribuindo para o desenvolvimento de atividades 

acadêmico-científicas. 

 

Art. 2º - A comissão de credenciamento/recredenciamento de docentes será composta pelo 

subcoordenador do PPGBCD (presidente da comissão) e um representante de cada linha de 

pesquisa do PPGBCD, exceto a linha já representada pelo subcoordenador. 

 

§ 1°. Os professores que se encontrarem em processo de credenciamento ou 

recredenciamento, poderão fazer parte da comissão, mas não julgarão o seu pedido de 

credenciamento ou recredenciamento.  

 

§ 2°. A comissão deverá elaborar parecer a ser apreciado pelo Colegiado Delegado do PPGBCD 

e posterior homologação pela Câmara de Pós-Graduação da UFSC. 

 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE PERMANENTE DO PROGRAMA  



 

Art. 3º - Nas solicitações de credenciamento serão considerados, além do perfil do solicitante, 

outros aspectos relevantes como as diretrizes de expansão do quadro de orientadores e o 

fortalecimento das linhas de pesquisa e do PPGBCD.  

 

Art. 4º - Para o credenciamento como docente do núcleo permanente no PPGBCD (nível 

mestrado), o docente deverá possuir título de Doutor e atender aos critérios de avaliação da 

CAPES (comitê de Ciências Biológicas I), bem como ao Regulamento Geral da Pós-Graduação 

stricto sensu da UFSC (Resolução 05/CUN/2010). 

 

§ 1°. A solicitação de credenciamento deverá ser encaminhada diretamente à coordenação do 

Programa, com os seguintes documentos: 

 

I- Currículo atualizado cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq.  

 

II- Formulário de encaminhamento contendo (i) orientações em andamento e 

concluídas; (ii) disciplinas ministradas; (iii) seu campo de atuação, indicando a(s) linha(s) de 

pesquisa em que pretende atuar; (iv) sua contribuição para o fortalecimento do PPGBCD, em 

função da interação com grupos de pesquisa existentes; (v) as condições de infraestrutura 

laboratorial e captação de recursos para orientação de pós-graduandos; (vi) intenção de 

participação em disciplina existente. 

 

III – Comprovação de produção acadêmica: desenvolvimento de projeto de pesquisa, 

nos últimos anos, na (s) linha (s) de pesquisa do PPGBCD em que pretende atuar; projetos de 

extensão realizados.  

 

IV – Comprovação de produção bibliográfica de no mínimo, nos três anos anteriores a 

solicitação de credenciamento, três artigos em periódicos, com avaliação Qualis CAPES igual ou 

superior a B1, segundo os critérios da área de Ciências Biológicas I ou, alternativamente, para 

análise da publicação do solicitante, também poderá ser levado em consideração a publicação 

de somente dois artigos, nos três anos anteriores ao pedido de credenciamento, cuja soma dos 

fatores de impacto seja igual ou superior a 6,5 (o fator de impacto considerado será o relativo 

à média dos últimos cinco anos). 

 

V – Comprovação de produção técnica, sendo necessária a realização de no mínimo 

seis dos itens dos itens de material bibliográfico/documental e/ou produção/disseminação de 

conhecimentos e/ou serviços técnicos especializados (Anexo I); 

 

§ 2°. Excepcionalmente, por indicação do Colegiado Delegado do PPGBCD, o título de doutor 

poderá ser dispensado ao docente que possuir título de Notório Saber, conferido pela 

Universidade, e que comprove curriculum vitae de elevada qualificação, experiência e 

produção científica, para o ensino e orientação de dissertações ou teses. 

 

Art. 5º - Para o credenciamento no PPGBCD em nível de doutorado, o docente deverá atender 

o exigido no artigo 4º e, adicionalmente, nos últimos três anos, ter concluído: (1) a orientação 



de dois mestrados  no PPGBCD e ter artigo aceito ou publicado  com discente do Programa , 

com Qualis  igual ou superior a B3 da área CB1; ou (2) a orientação de dois mestrados, sendo 

pelo menos uma no PPGBCD e ter artigo  aceito ou publicado  com seu orientando no 

PPPGBCD, com Qualis  igual ou superior a B2 da área CB1.  

 Parágrafo único: experiência acumulada em orientações de mestrado e doutorado que 

geraram publicações científicas com discentes, realizadas em outros programas de pós-

graduação, poderá ser considerada para o credenciamento simultâneo a nível de mestrado e 

doutorado. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE COLABORADOR 

 

Art. 6º - Poderão ser credenciados como docentes colaboradores, os professores ou 

pesquisadores que apresentam identidade com as disciplinas e/ou Linhas de Pesquisa do 

PPGBCD e que tenham a intenção de (i) colaborar em projetos de pesquisa, (ii) ministrar 

disciplinas no PPGBCD; ou (iii) orientar pontualmente alunos no PPGBCD, não sobrepondo as 

funções (ii) e (iii). 

 

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO COMO DOCENTE VISITANTE 

 

Art. 7º - Poderão ser credenciados como docentes visitantes, os professores vinculados a 

outras instituições de ensino superior ou de pesquisa, no Brasil ou no exterior, que irão 

permanecer na Universidade à disposição do PPGBCD, em tempo integral, durante um período 

contínuo desenvolvendo atividades de ensino e/ou de pesquisa, de acordo com as linhas de 

pesquisa do Programa.  

 

SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE PERMANENTE DO PROGRAMA  

 

Art. 8º - Os recredenciamentos dos docentes do PPGBCD serão realizados a cada três anos, a 

contar do credenciamento do docente, sendo as solicitações analisadas por uma comissão de 

avaliação de desempenho. 

 

Art. 9º - A solicitação de recredenciamento como docente em nível de mestrado deverá ser 

encaminhada à coordenação do Programa por meio de carta, onde deverá constar o 

cumprimento dos itens abaixo, durante os três anos anteriores à solicitação de 

recredenciamento: 

 

I- Ter oferecido ao menos uma disciplina constante na Grade Curricular do PPGBCD por ano; 

II- Ter apresentado ao menos um seminário, por ano, no PPGBCD, nos anos em que não 

ministrou disciplina; 

III- Ter sido avaliado pelos discentes do PPGBCD, ao término de cada disciplina ministrada, em 

formulário próprio, e ter recebido no triênio, no mínimo, o conceito satisfatório;  

IV- Ter completado uma orientação de mestrado, ou ter no mínimo uma em andamento no 

PPGBCD; 



V- Ter comprovação de publicação ou do aceite para publicação de pelo menos três artigos 

científicos com Qualis CAPES igual ou superior a B2 (área Ciências Biológicas I) ou a publicação 

de pelo menos dois artigos cuja soma dos fatores de impacto seja superior a 5,5. 

VI- Ter ao menos um artigo científico com Qualis igual ou superior a B2 (área Ciências 

Biológicas I) publicado em conjunto com discentes do PPGBCD.  

Art. 10º - Para o recredenciamento no PPGBCD em nível de mestrado e doutorado, o docente 

deverá atender o exigido no artigo 9º e, adicionalmente ter completado uma orientação de 

doutorado, ou ter no mínimo uma em andamento no PPGBCD; 

 

Art. 11º - O docente que não atingir os critérios mínimos de recredenciamento continuará no 

programa para fins de conclusão das orientações em andamento e ao atingir os critérios de 

credenciamento, poderá novamente, a qualquer momento, solicitar ao Colegiado Delegado do 

PPGBCD o seu recredenciamento.  

 

DOS CRITÉRIOS PARA RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE COLABORADOR OU VISITANTE 

 

Art. 12º - Para o recredenciamento de docente colaborador ou visitante, o docente deverá 

atender aos critérios exigidos quando do seu ingresso no PPGBCD.  

 

§ 1°. O docente poderá recredenciar, como colaborador ou visitante, uma vez, ou mais de uma 

vez dependendo do interesse do Programa. 

 

§ 2°. A solicitação de recredenciamento como docente colaborador ou visitante no PPGBCD 

deverá ser encaminhada à coordenação do Programa por meio de carta, onde deverá constar 

o cumprimento de pelo menos três dos itens citados no Art. 9 desta normativa. 

 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 13º - Os credenciamentos e recredenciamentos terão validade de três anos. 

 

Art. 14º - Os casos omissos a esta normativa serão avaliados e deliberados pelo Colegiado 

Delegado, cabendo recurso ao Conselho da Unidade. 

 

Art. 15º - Esta resolução entra em vigor após sua aprovação no Colegiado do Programa e 

homologação pela Câmara de Pós-Graduação, revogando as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 25 de agosto de 2016. 

 
Data da Homologação na Câmara de Pós-Graduação: 29/09/2016 


