
 
 
 

 

 
 

      
  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
 

RESOLUÇÃO CPG Nº 01/2018 

 

Estabelece normas e critérios para o 

Credenciamento e Recredenciamento de 

Docentes no Programa de Pós-Graduação 

em Química do IQ-UFG. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, em sua 121ª Reunião Ordinária, realizada 

em 27 de Abril de 2018 resolveu estabelecer Critérios e Normas para o Credenciamento, e 

Recredenciamento de Docentes do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás. 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o. Para o credenciamento, as categorias de docentes serão definidas, para efeito de registro 

na Plataforma Sucupira, conforme normatização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES).  

Capítulo II 

Do Credenciamento 

Art. 2o. Para o primeiro credenciamento no PPGQ/UFG, o docente contratado no Instituto de 

Química-UFG deverá atender as seguintes exigências:  

a) Apresentar produção científica de pelo menos 2 (dois) artigos nos últimos 3 (três) anos em 

periódicos com classificação maior ou igual a B3 no QUALIS da área da Química; 

b) Comprovar a exequibilidade em termos de infraestrutura e financiamento; 

c) Propor a oferta de, pelo menos, uma disciplina de pós-graduação sob sua responsabilidade;  

 



 
 
 

 

 
 

      
  

 
 
Art. 3o. Para o credenciamento de docente ou pesquisador de outra unidade da UFG ou de outra 

Instituição, o docente/pesquisador deverá:  

a) Apresentar produção científica igual ou superior a 10 (dez) artigos em periódicos com 

classificação A1, A2 ou B1, de acordo com o QUALIS da área de Química, nos últimos 3 (três) anos;  

b) Ser bolsista de produtividade do CNPq; 

c) Demonstrar capacidade de prover condições materiais para o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa, através da captação de recursos junto a agências de fomento ou setor privado; 

d) Propor a oferta de, pelo menos, uma disciplina de pós-graduação sob sua responsabilidade;  

Parágrafo único: O credenciamento de docentes/pesquisadores de outras Unidades ou outras IES 

estará limitado à fração de 15% do número total de docentes permanentes. 

 

Capítulo III 

Do Recredenciamento 

Art. 4o. Para o recredenciamento automático, a cada 02 (dois) anos, o docente/pesquisador deverá 

atender os seguintes critérios:  

a) Apresentar produção científica em periódicos indexados que demonstre a competência do 

orientador em sua área de atuação nos últimos 2 (dois) anos.  

A produção científica exigida é equivalente a 1 (um) artigo, com participação discente na co-autoria, 

em periódicos com classificação QUALIS igual ou superior a B2 na área da Química para cada 

discente titulado no PPGQ sob sua orientação.  

b) Ter ofertado pelo menos 64 horas aulas no programa nos últimos 4 (quatro) anos. 

§1. O recredenciamento automático dar-se-á sempre ao final do primeiro bimestre do ano 

seguinte do biênio avaliado. 

§2. Caso o recredenciamento não seja deferido, o docente será classificado como docente 

colaborador até a defesa do último orientando, quando será desligado do PPGQ. 

Art. 5° O docente classificado como colaborador, em virtude do indeferimento do pedido de 

recredenciamento automático, poderá, a qualquer momento, solicitar, via ofício, o seu 

reenquadramento como docente permanente caso cumpra os requisitos dispostos no Art. 4°. 

Art. 6o. Para uma nova solicitação de credenciamento, após descredenciamento do PPGQ, será 

exigido um mínimo de 5 (cinco) artigos, ou somatório de fator de impacto dos periódicos igual a 10 

(dez), com participação discente na co-autoria no período nos últimos 3 (três) anos. 



 
 
 

 

 
 

      
  

 
 

Capítulo IV 

Da oferta de vagas em processos seletivos 

Art. 7o. Os docentes permanentes credenciados no PPGQ poderão ofertar vagas por ocasião em 

cada processo seletivo. 

§1. Para a oferta de vagas de doutorado, os docentes deverão apresentar orientação de 

mestrado concluída e aprovada. 

Art. 8o. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa e Coordenadoria de Pós-

Graduação. 

Art. 9o. Essa norma entra em vigor nessa data, revogando a resolução CPG de 30/04/2012 do mesmo 

assunto. 

 

 

Goiânia, 27 de abril de 2018. 


