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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

 

RESOLUÇÃO PPE Nº 001, de 26 de maio de 2015. 

 

Estabelece normas para credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento de 
Docentes do Programa de Pós-Graduação em 
Economia (PPE) da Universidade Federal de 
Goiás. 

 
 
 O Coordenador do PPE, tendo em vista o disposto no artigo 16 do Regulamento do 
PPE e considerando a decisão da Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG), em reunião de 
08/04/2015, RESOLVE: 
 

Art. 1º O corpo docente do PPE será constituído por docentes e pesquisadores com 
título de doutorado e poderão ser credenciados no Programa como docentes permanentes, 
colaboradores e visitantes, como definidos a seguir: 

I. O Corpo Docente Permanente será constituído por docentes integrantes da 
carreira do Magistério Superior da UFG, com título de doutorado e atuarão de 
forma direta e contínua no Programa, desenvolvendo atividades de ensino, 
orientação, pesquisa e extensão; 

II. O Corpo Docente Colaborador será constituído por docentes ou 
pesquisadores, integrantes, ou não, da carreira do Magistério Superior da 
UFG, com titulação de doutorado, que não atendam todos os requisitos para 
serem enquadrados como docentes permanentes ou visitantes, mas 
participem de forma sistemática no Programa, desenvolvendo atividades de 
ensino, orientação, pesquisa e extensão; 

III. Docentes Visitantes são docentes ou pesquisadores, não integrantes da 
carreira do Magistério Superior da UFG, que colaborarão, por um período 
contínuo e delimitado de tempo, em regime de dedicação integral, em 
projeto de pesquisa e outras atividades do Programa. 
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§ 1º. Conforme Portaria da CAPES, nº. 175 de 30/12/2014, em caráter excepcional, 
docentes que não integram a carreira do Magistério Superior da UFG poderão ser 
credenciados, como permanentes, desde que se enquadrem em uma das seguintes 
condições: 

a) quando receberem bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 
federais ou estaduais de fomento; 

b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado 
com a instituição termo de compromisso de participação como docente do PPE; 

c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente no PPE; 
 

§ 2º. O número de docentes colaboradores no PPE não poderá ultrapassar a 
proporção de 30% do Corpo Docente Permanente. 

 
Art. 2º Entende-se por credenciamento a autorização da CPG para novos docentes 

participarem de atividades de ensino, orientação, pesquisa e extensão no PPE e 
recredenciamento, a autorização da CPG para renovação ou alteração do credenciamento de 
docentes já atuantes no PPE. 

 
Art. 3º O processo de credenciamento, para qualquer uma das categorias, será 

realizado em fluxo contínuo, mediante a solicitação do interessado. O pedido deve ser 
encaminhado a Coordenação do Programa (CP), com os seguintes documentos: 

I. Carta de solicitação, dirigida ao Coordenador do PPE, especificando a 
categoria de interesse, linha de pesquisa que o proponente pretende se 
enquadrar, resumo da sua atuação e área de pesquisa e quais temas de 
disciplinas ele poderá atuar; 

II. Curriculum vitae impresso na base do sistema Lattes do CNPq, incluindo a 
produção apenas dos últimos quatro anos, mais o corrente; 

 
Art. 4º A CP encaminhará o pedido à CPG do PPE, que analisará e decidirá, em 

reunião ordinária, sobre o deferimento, ou não, da solicitação. 
 
Art. 5º Na análise dos pedidos de credenciamento a CPG deverá certificar se o 

proponente atende aos seguintes critérios: 

I.  Titulação de doutorado; 

II. Produção científica, em periódicos constantes no Qualis da área de Economia 
da CAPES, nos últimos quatro anos, mais o corrente, igual ou superior a 
produção média percapita dos programas de pós-graduação em economia, 
com nota de avaliação da CAPES igual a do PPE; 

III. Apresentar formação, experiência e proposta de atuação aderente com, pelo 
menos, uma das linhas de pesquisas do PPE. 

 
Parágrafo Único. Para fins de cálculo da produção média percapita dos programas de 

pós-graduação, com nota de avaliação na CAPES igual a do PPE, será utilizado os dados 
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disponíveis do último relatório de avaliação, disponibilizado pela área de Economia da 
CAPES.  

 
Art. 6º O credenciamento terá validade máxima de quatro anos e sua renovação será 

condicionada ao acompanhamento sistemático do docente e aos critérios de 
recredenciamento do PPE.  

 
Art. 7º O processo de recredenciamento de todos os docentes do PPE deverá ser 

feito, obrigatoriamente, pelo menos uma vez a cada quatro anos, em período que 
corresponde ao dos quadriênios de avaliação da CAPES, iniciando no mês de janeiro do ano 
04 e terminando em junho do mesmo ano. 

 
Art. 8º Poderão ser recredenciados como docentes permanentes, os docentes que 

tenham desenvolvido as seguintes atividades no PPE, nos quatro anos antecedentes ao 
quadriênio para o qual solicita o recredenciamento. 

I. Orientado, pelo menos, uma dissertação defendida e aprovada; 

II. Ministrado, pelo menos, duas disciplinas no PPE; 

III. Publicado, em periódicos constantes no Qualis da área de Economia da 
CAPES, com pontuação igual ou superior a produção média percapita dos 
programas de pós-graduação em economia, com nota de avaliação da CAPES 
igual a do PPE; 

§ 1º. Caso o docente não atinja a pontuação necessária, estabelecida pelo item III do 
caput deste artigo, ficará a critério da CPG decidir se o docente será recredenciado e em 
qual categoria será feito o recredenciamento, de acordo com a sua atuação no PPE. 

§ 2º. Para alteração da categoria de colaborador para permanente, o docente deverá 
atender apenas ao item III no caput deste artigo. 

 
Art. 9º O número mínimo de docentes permanentes do programa será oito, ou será o 

total de docentes credenciados e recredenciados, caso a soma dos dois seja inferior a oito. 

§ 1º. Caso o número de docentes que atendam ao critério estabelecido no artigo 8º 
seja inferior ao número mínimo fixado no caput deste artigo, as vagas restantes serão 
preenchidas de acordo com a pontuação obtida em publicações em periódicos do Qualis da 
área de Economia da CAPES. 

§ 2º. O critério de desempate será a publicação em periódico de classificação mais 
elevada. 

 

Art. 10º Poderão ser recredenciados como docentes colaboradores, os docentes com 
título de doutor que atendam ao item III do artigo 8º. 

§ 1º. Para a adequação às regras da CAPES serão desprezadas as casas decimais no 
cálculo do número máximo de docentes colaboradores. 

§ 2º. Caso o número de pedidos de recredenciamento como docente colaborador 
ultrapasse o limite indicado no caput deste artigo, o critério de classificação será a 
pontuação obtida na publicação em periódicos do Qualis da área de Economia. 
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§ 3º. O critério de desempate será o número de publicações em periódicos de 
classificação mais elevada. 

 
Art. 11º Para as publicações apresentadas nos pedidos de credenciamento e 

recredenciamentos: 

I. Considera-se como comprovante de publicação a folha de rosto do artigo 
publicado ou carta de aceite do periódico. 

II. Em casos de recredenciamento, não serão consideradas publicações cujos 
aceites de publicação já tenham sido apresentados em credenciamento 
anterior. 

III. Publicações em coautoria entre candidatos ao credenciamento e 
recredenciamento terão sua pontuação dividida pelo número de coautores 
candidatos ao credenciamento e recredenciamento no PPE. 

 

Art. 12º Docentes que desejarem a sua inserção como docente permanente em 
outro programa de pós-graduação da UFG ou de outra instituição, deverão solicitá-la, 
juntamente, com o pedido de credenciamento ou recredenciamento, indicando a prioridade 
de programa em caso de não atendimento da solicitação de dupla inserção. 

§ 1º.  A inserção de docentes que atuam como membro permanente de outros 
programas de pós-graduação estará limitada a 30% do número de docentes permanentes no 
PPE, desprezando-se a fração. 

§ 2º. Os pedidos de inserção em outros programas de pós-graduação, até o limite 
estabelecido no parágrafo 1º, serão concedidos por ordem decrescente de pontuação em 
periódicos do Qualis de Economia. 

 

Art. 13º O descredenciamento de docentes, fora do período regular, será decidido 
pela CPG em casos de não cumprimento com as obrigações regimentais, ou por solicitação 
formal, enviada a CP, pelo docente. 

 
Art. 14º Os casos omissos na presente Resolução serão apreciados pela CPG do PPE. 
 
Art. 15º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pela CPG do PPE. 
 
 
 

Goiânia, 26 de maio de 2015. 
 

 
 
 

Paulo Roberto Scalco 
Coordenador  


