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RESOLUÇÃO No 01/PPGEC/2018, 5 de setembro de 2018 
 

Dispõe sobre normas específicas para  
credenciamento e recredenciamento de 
docentes no Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil da UFSC. 

 
O Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou 
o Colegiado Pleno, RESOLVE: 
 

ESTABELECER normas específicas para credenciamento e recredenciamento de docentes no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 
Perfil do Docente do PPGEC: Professor pesquisador com histórico de publicações em periódicos 
de elevado impacto na área de Engenharias I que também oriente alunos de iniciação científica, 
publique e participe de congressos nacionais e internacionais, escreva livros e capítulos de livros, 
tenha projetos de pesquisa aprovados em agências de fomento e desenvolva atividades consideradas 
relevantes na área de Engenharias I da CAPES. A composição do corpo docente do Programa 
deverá atender os critérios definidos pela área de avaliação Engenharias I e critérios de avaliação da 
CAPES. 
 

Art. 1o. O credenciamento e o recredenciamento de docentes para atuação no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil, denominado doravante nesta Resolução como PPGEC, 
obedecerão as normas gerais estabelecidas na Resolução No 95/CUn/2017 de 4 de abril de 2017 nos 
seus artigos 18 a 27. 
 

Art. 2o. É requisito de credenciamento a titulação de Doutor em área compatível com a 
Engenharia Civil. 

 
Art. 3o. Para efeito de credenciamento junto ao PPGEC, os docentes serão designados como 

Permanentes, Colaboradores ou Visitantes. O enquadramento dos docentes no PPGEC ocorrerá de 
acordo com a Portaria da CAPES No 81/2016 de 3 de junho de 2016, respeitando a Resolução 
Normativa No 95/CUn/2017 de 4 de abril de 2017. 
 § 1o. Docentes Permanentes são aqueles que atuam com preponderância no PPGEC, 
constituindo o núcleo estável de docentes, e que atendam aos seguintes requisitos: 

I) integrar o quadro de pessoal efetivo da Universidade, em regime de tempo integral ou 
quando aposentado com vínculo de professor voluntário aprovado na UFSC; 

II) desenvolver, com regularidade mínima anual, atividades de ensino na graduação e na 
pós-graduação; 

III) participar de projetos de pesquisa junto ao programa; 
IV) apresentar regularidade e qualidade na produção intelectual com envolvimento dos 

discentes; 
V) desenvolver atividades de orientação. 

 § 2o. Docentes Colaboradores são aqueles que contribuem com o PPGEC de forma 
complementar ou eventual, e que não preencham todos os requisitos estabelecidos no Art. 3o, § 1o. 
Deverão ministrar disciplinas ou orientar trabalhos, mas nunca simultaneamente as duas atividades. 
 § 3o. Docentes Visitantes são identificados por não pertencerem ao quadro da UFSC e 
permanecerem em regime integral, durante um período contínuo e determinado, à disposição da 
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UFSC, contribuindo para o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas do PPGEC, com 
vínculo de professor voluntário aprovado na UFSC. 

§ 4o. Cada professor credenciado deve vincular-se, para fins organizacionais, a uma única área 
de concentração. Cada docente poderá acumular no máximo doze orientações simultaneamente no 
PPGEC, em acordo com as recomendações da área de avaliação da CAPES. 

 
Art. 4o. Os credenciamentos terão validade por um período de dois anos, a partir da avaliação 

do desempenho do docente nos quatro anos anteriores a essa solicitação. A cada biênio, a Comissão 
de Credenciamento fará o levantamento da pontuação mínima exigida, que deverá obedecer ao Art. 
6o e seus parágrafos. 

§ 1o. Será formada uma Comissão de Credenciamento constituída por três docentes 
permanentes de reconhecida competência, sendo um de cada área de concentração, que possua 
bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq em qualquer nível na área de Engenharias I. 

§ 2o. O mandato da Comissão de Credenciamento acompanhará o mandato estabelecido para 
o Coordenador do PPGEC. 
 

Art. 5o. O credenciamento de novos docentes se dará exclusivamente a cada dois anos, 
seguindo o processo de credenciamento definido no Art. 4o.  

Parágrafo único. A solicitação de credenciamento deverá ser encaminhada pelo docente ao 
Coordenador do PPGEC e será avaliada pelo Colegiado Delegado. 
 

Art. 6o. Para o credenciamento e recredenciamento do docente, a cada dois anos, será exigida 
pontuação mínima relativa à produção científica referente a 48 meses anteriores à data da 
solicitação. A produção científica deverá estar registrada no Curriculum Vitae da Plataforma Lattes 
do CNPq. Somente serão pontuados periódicos classificados de acordo com a qualificação 
QUALIS/CAPES vigente no período (e seus equivalentes) em Engenharias I. 

§ 1o. A contabilização da pontuação total de cada docente será definida de acordo com a 
produção qualificada média dos últimos 48 meses e quantificada por meio da publicação de artigos 
em periódicos dos estratos A1 a B2 conforme a expressão:  

 
PQD1 = (A1 + 0,85 x A2 + 0,70 x B1 + 0,50 x B2)/4 
 
sendo que A1, A2, B1 e B2 representam o total de artigos publicados durante o 
quadriênio em cada um destes estratos. 
 

§ 2o. Quando uma publicação tiver mais de um autor credenciado no PPGEC, para fins de 
cálculo do PQD1, a pontuação será dividida uniformemente entre eles a não ser que seja solicitada 
outra alternativa. 

§ 3o. Após o cômputo da produção (PQD1), serão credenciados como docentes permanentes 
aqueles que nos últimos quatro anos atinjam PQD1 mínimo de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 

§ 4o. Caso algum professor tenha publicado nesse período algum capítulo de livro, livro 
editado internacionalmente ou tenha posse de uma patente, ele deve elaborar um documento 
simplificado para solicitar equivalência (uma página apontando o que foi feito e as suas quantidades 
e outras páginas de comprovação). Fica a cargo da Comissão de Credenciamento definir quanto esta 
atividade vale em termos PQD1, sendo limitada a 50% do valor mínimo para o credenciamento. 

§ 5o. No mês de novembro de cada ano do biênio, a Comissão de Credenciamento fará o 
levantamento da pontuação de cada docente permanente considerando os quatro últimos anos. Caso 
o docente permanente não atinja a pontuação prevista no § 3o do Art. 6o, ele será impossibilitado de 
oferecer novas vagas para alunos nos editais de seleção subsequentes até normalizar sua situação. 



 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPG 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – PPGEC 
Mestrado e Doutorado  

 
 
 

 

 

PPGEC – Gestão Enedir Ghisi / Liseane Padilha Thives – 25/06/2018 a 25/06/2020 
 
Rua João Pio Duarte Silva, s/n  -  Córrego Grande  -  Florianópolis-SC  -  Caixa Postal 476  -  CEP: 88040-900 

Tel: 0++48  3721-9370  -  Fax: 0++48  3721-9939  -  e-mail: ppgec@contato.ufsc.br   -   http://ppgec.ufsc.br 
 

§ 6o. Para o primeiro credenciamento como docente permanente será exigido que o solicitante 
tenha publicado, pelo menos, dois artigos classificados como sendo de nível A no QUALIS/CAPES 
nos últimos quatro anos a partir da data do pedido. 

§ 7o. Poderá ser credenciado como docente colaborador ou docente visitante, o docente e/ou 
pesquisador com experiência e qualificação para oferecimento de disciplinas do programa, que 
atinja PQD1 mínimo de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos em um período de quatro anos. 

§ 8o. Para o credenciamento em qualquer categoria no PPGEC, será considerada a avaliação 
pelos discentes das disciplinas e respectivos docentes. A avaliação será realizada por meio de ficha 
de avaliação elaborada e aprovada pelo Colegiado Delegado do PPGEC. Será aplicada a todas as 
disciplinas ministradas no final de cada período letivo. Esse artigo não se aplica para o primeiro 
credenciamento do docente no PPGEC. 

§ 9o. O Coordenador do PPGEC está liberado de atingir a pontuação definida neste artigo em 
igual período que esteve à frente da gestão do Programa (no biênio imediatamente posterior de cada 
mandato). 

§ 10. Em consonância pelo estabelecido no Art. 4o da Portaria No 81 de 3 de junho de 2016 da 
CAPES, a atuação como docente permanente poderá se dar em no máximo três programas de pós-
graduação, seja latu sensu ou stricto sensu. Na solicitação de credenciamento ou de 
recredenciamento, a informação e comprovação da quantidade de programas de pós-graduação em 
que o docente atua é obrigatória. 

§ 11. A atuação acadêmica do docente do PPGEC a ser inserida anualmente na Plataforma 
Sucupira será demonstrada por meio da carga horária anual de disciplinas ministradas, sua 
respectiva produção intelectual e número de orientações em andamento. Aos docentes permanentes 
a carga de ensino será de, no máximo, 20 horas semanais e às demais categorias, de 10 horas 
semanais. As orientações correspondem a mestrado e doutorado. 

§ 12. Quanto às orientações, serão atribuídas ao docente na Plataforma Sucupira aquelas em 
andamento no ano base. As orientações concluídas no ano base serão atribuídas no indicador 
denominado Trabalhos de Conclusão. 

 
Art. 7o. Caso o docente não atinja os critérios definidos no Art. 6o para credenciamento como 

docente permanente, será credenciado como docente colaborador se possuir orientações em 
andamento. Neste caso, o docente permanecerá como docente colaborador do PPGEC até a 
conclusão das orientações, não podendo assumir novas orientações nem oferecer disciplinas no 
PPGEC. 

Parágrafo único. Ao docente que incorrer no exposto neste artigo, será exigida a pontuação 
prevista no § 3o do Art. 6o quando de uma nova solicitação de credenciamento como docente 
permanente. 
 

Art. 8o. Para ser orientador de doutorado será necessário que o docente tenha obtido seu 
doutoramento há, no mínimo, três anos e que já tenha concluído, com sucesso, a orientação de, no 
mínimo, duas dissertações de mestrado acadêmico. Adicionalmente, a partir do credenciamento a 
ser realizado em 2020, o professor deverá ter produção mínima de dois artigos classificados em 
nível A no QUALIS/CAPES nos últimos cinco anos ou quatro artigos classificados em nível A no 
QUALIS/CAPES nos últimos dez anos. 

 
Art. 9o. Docentes em primeiro credenciamento poderão ofertar no máximo duas vagas de 

mestrado no primeiro edital de seleção que participarem. Após, poderão disponibilizar duas vagas 
adicionais a cada ano em que estejam credenciados como docentes permanentes. Essa restrição não 
será imposta para professores em primeiro credenciamento que atinjam índice PQD1 ≥ 1,0. 
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Art. 10. O levantamento da pontuação realizado pela Comissão de Credenciamento deverá 
acontecer na primeira quinzena de novembro de cada ano. 
 

Art. 11. Todos os docentes credenciados no PPGEC deverão encaminhar anualmente, quando 
solicitado pelo Coordenador do Programa, todos os dados pertinentes à produção científica e 
projetos de pesquisa relacionados ao PPGEC para serem incluídos no relatório anual a ser enviado à 
CAPES. 
 

Art. 12. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Colegiado do PPGEC.  
 

Art. 13. Esta resolução entrará em vigor após homologação pela Câmara de Pós-Graduação e 
revogadas todas as disposições em contrário. 
 
Resolução aprovada na reunião do Colegiado Pleno do dia 5 de setembro de 2018. 
 
 
Prof. Enedir Ghisi 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
 
Profa Liseane Padilha Thives 
Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 


