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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2014 da Comissão de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e Monitoramento Ambiental (CPGBMA), aprovada na 30ª Reunião 

Ordinária (02 de julho de 2014) 

 

 

CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO 

 

 Os critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes 

orientadores do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento 

Ambiental seguirão os critérios estabelecidos abaixo. 

 

 Artigo 1º - Para credenciamento, o docente interessado deverá satisfazer os 

seguintes requisitos: 

 § 1 – Possuir o título de Doutor por, no mínimo, 2 anos; 

 § 2 – Desenvolver atividades de Ensino na Graduação, caso seja docente; 

 § 3 – Ter publicado, no mínimo, 3 (três) produtos (artigos científicos, patentes 

depositadas, produtos biotecnológicos) nos estratos CAPES-QUALIS ≥ B2 (B2, B1, 

A2, A1) na área do Programa, nos últimos 3 (três) anos; 

 § 4 – Demonstrar capacidade de captação de recursos, por meio da 

coordenação de, ao menos, 1 (um) projeto de pesquisa financiado por agências de 

fomento externas à UFSCar e/ou projetos de colaboração internacional, considerados 

os últimos 3 (três) anos; 

 § 5 – Apresentar proposta de disciplina ou atuação em disciplina existente no 

Programa. 

 

Artigo 2º - A efetivação do credenciamento também dependerá do atendimento 

dos seguintes critérios: I) Necessidade do credenciamento para as linhas de pesquisa 

do Programa; II) Necessidade da disciplina proposta para o perfil das áreas de 

concentração do Programa; III) Experiência em orientação. 

 

 Artigo 3º - O descredenciamento do docente ocorrerá quando: 

§ 1 – O docente ou o orientador não oferecer nenhuma disciplina no Programa 

por mais de 2 (dois) anos consecutivos; 

§ 2 – O orientador não estiver orientando nenhum estudante há mais de 1 (um) 

ano consecutivo; 

§ 3 – O orientador não atingir os critérios estabelecidos nos parágrafos 3º, 4º e 

5º do Artigo 1º; 

§ 4 – O docente não colaborar com o envio de dados para a Coordenação do 

Programa, necessários para o bom funcionamento do PPGBMA, em especial na 

confecção do Relatório da CAPES; 
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§ 5 – O docente não possuir atividades de orientação de Iniciação Científica 

formalizada por intermédio de documentação oficial ou financiada com bolsa de 

agências de fomento ou empresas, nos últimos 3 (três) anos; 

§ 6 – O docente solicitar seu descredenciamento, o que poderá ocorrer a 

qualquer momento, em fluxo contínuo. 

 

Artigo 4º - A manutenção do credenciamento dos docentes será revista 

anualmente, em relação aos critérios estabelecidos no Artigo 3º. O docente que se 

enquadrar em um ou mais desses critérios será advertido pela Coordenação do 

Programa. No caso dessa situação se repetir na avaliação do ano subseqüente, o 

docente poderá ser descredenciado do Programa perante avaliação pela CPGBMA.  

 

Artigo 5º - Por ocasião da avaliação anual do Programa, quando o docente não 

apresentar nenhuma produção científica, tecnológica ou de inovação, compatível com 

as exigências do Comitê de Área da CAPES, a sua permanência no Núcleo 

Permanente do Programa será avaliada pela CPGBMA. 

 

Artigo 6º - O descredenciamento do docente poderá ocorrer sem o término 

da(s) orientação(ões) e o(s) discente(s) deverão ser transferido(s) a outro(s) docentes 

orientador(es). O docente descredenciado permanecerá auxiliando o aluno na 

condição de coorientador, podendo participar da presidência da banca de defesa 

pública, conforme prevê o Regimento Interno do PPGBMA. 

 

Artigo 7º - O docente descredenciado do Programa poderá solicitar novo 

credenciamento, obedecido ao interstício de 1 (um) período avaliatório da CAPES. 

 

Artigo 8º - Para submissão do pedido de credenciamento à Coordenação, o 

docente deve encaminhar Carta de Solicitação, CV Lattes, nome do aluno a ser 

orientado (caso tenha) e disciplina a ser ministrada em uma das áreas de concentração 

do Programa. 

 

Os casos omissos serão avaliados e resolvidos, conforme o grau de 

competência, pela CPGBMA e/ou pelo Conselho de Pós-Graduação (CoPG) da 

UFSCar. 

 

 

  

 

 

 
 


