NORMAS PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE PROFESSORES NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental
(PPGERHA) da Universidade Federal do Paraná aprovou em 24/11/2017, reunião ordinária, as
condições para o CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO de Professores Permanentes,
Colaboradores e Visitantes. Os professores credenciados no PPGERHA serão considerados
professores permanentes ou professores colaboradores em função da quantidade e qualidade
de sua produção científica associada ao Programa, e de sua atuação como docente em
disciplinas e em orientações de estudantes de Mestrado e Doutorado. Professores
Permanentes são aqueles que atendam a todos os seguintes pré-requisitos: atividades de
ensino, produção qualificada e orientação. Os Professores Colaboradores são aqueles que não
atendam a todos os pré-requisitos. Professores visitantes são professores que atendem os
critérios dos professores colaboradores ou permanentes, mas com vinculo temporário (por
exemplo durante pós doutoramento ou sabático).
1.0 CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES NO PPGERHA
Para ser cadastrado no PPGERHA, como Professor Permanente ou Colaborador, o Professor
interessado, com título de doutor, deve buscar atender as condições apresentadas nos itens
1.1 a 1.6. Seu credenciamento como Professor Permanente ou Professor Colaborador será
decisão do Colegiado, embasado na documentação comprobatória apresentada e de acordo
com esta Norma e o documento de Área da CAPES a qual o PPGERHA pertence.
1.1 Solicitar seu credenciamento através de Requerimento encaminhado ao PPGERHA,
expondo o interesse em participar do Programa e destacando a vocação para pesquisa. Esta
solicitação deve vir justificada e relacionada à trajetória acadêmica, aos planos de inserção no
PPGERHA em termos científicos, ao ensino de graduação e pós-graduação e ao envolvimento
com professores, alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica e/ou PET (Programa de
Educação Tutorial).
1.2 Estar integrado a Grupo de Pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq ou
grupos similares, certificado pela UFPR em uma das Áreas de Concentração em Pesquisa do
PPGERHA, com participação devidamente comprovada. Somente serão credenciados
professores quando houver demanda do Programa na área de atuação do solicitante.
1.3 Possuir uma produção científica relevante e compatível com o PPGERHA, comprovada
através do CURRICULUM LATTES cujo link de acesso deve vir informado no Requerimento. A
produção científica deve incluir, pelo menos, uma publicação em áreas correlatas do PPGERHA
e em revista com Corpo Editorial (nacional ou internacional) com Qualis A1, A2, B1, B2 ou B3
das Engenharias I por ano nos últimos dois anos.
1.4 Ser apresentado por um Professor já credenciado no PPGERHA (anexar carta de
apresentação). No caso de Professor Recém-doutor, o mesmo deverá ser indicado para
trabalhar como coorientador numa pesquisa de mestrado já em andamento.

1.5 Apresentar proposta de contribuição didática em no mínimo uma disciplina existente no
Programa (anexar documento com nome e ementa atualizada da disciplina e trimestre de
oferta, informando também os métodos didáticos e objetivos da disciplina).
1.6. Os solicitantes podem ser credenciados como orientadores de mestrado e doutorado
desde que comprovem experiência de orientação em outros Programas de Pós-graduação,
caso contrário, só poderão orientar dissertações de mestrado.
2.0 CONDIÇÕES PARA O RECREDENCIAMENTO DE PROFESSORES
O recredenciamento de professores atuantes no PPGERHA será realizado a cada período de
quatro anos, quando o Professor é reavaliado, pelo Colegiado do Programa, de acordo com o
seu desempenho. A avaliação de desempenho será feita com base nos requisitos apresentados
na sequência. O professor reavaliado poderá ser enquadrado na categoria “Professor
Permanente” ou “Professor Colaborador” conforme tenha cumprido requisitos que atendam
as definições de categoria apresentadas no primeiro parágrafo desta Norma.
Requisitos para recredenciamento para professor permanente:
2.1 O recredenciamento requer o mínimo de 150 pontos (no interstício) considerando os
critérios da CAPES/QUALIS e de acordo com a Tabela do Anexo a esta Norma. O professor deve
ter publicado ao menos dois (02) artigos, sendo um deles em periódico internacional com
Corpo Editorial (A1, A2, B1, B2, B3). Essas publicações devem ser em coautoria com seus
orientados.
2.2 Ter atividades de orientação no Programa. Ter, também, atendido requisitos do
documento de Área da CAPES, como obter 75% de sucesso na formação dos seus orientados
em tempo hábil, conforme sejam mestrandos ou doutorandos. Estudantes desligados por
reprovação em disciplinas não são computados neste índice.
2.3 Ter atividades didáticas no Programa de no mínimo uma disciplina por ano.
2.4 Ter atividades de pesquisa em projetos individuais ou núcleos de pesquisa como: projetos
de iniciação cientifica, projetos de pesquisa em editais de agências de fomento como CAPES,
CNPq, FINEP, projetos de extensão.
2.5 Apresentar Currículo LATTES, SIGA e informações solicitadas pela plataforma SUCUPIRA
atualizados anualmente até 15 de Dezembro.
2.6 O não cumprimento de requisitos acima resultará no credenciamento do Professor do
Programa como docente colaborador ou descredenciamento seguindo ranqueamento dos
critérios acima.
3.0 CASOS EXCEPCIONAIS A critério do Colegiado do Programa, as exigências de
Credenciamento e Recredenciamento poderão ser readequadas para casos excepcionais,
conforme as necessidades operacionais e administrativas que visem um desempenho
compatível com o nível de excelência do Programa.

ANEXO

Requerimento de Recredenciamento no PPGERHA

Eu, _____________________________________________________________, venho por
meio deste solicitar meu recredenciamento como Professor Permanente/Colaborador do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental para o período
de janeiro 2018 a dezembro 2020. Para tanto, apresento, em anexo, minha atividade no
PPGERHA no período janeiro de 2015 a dezembro de 2017.
Declaro estar ciente das Normas para Credenciamento e Recredenciamento de Professores no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental da Universidade
Federal do Paraná, aprovadas na Reunião Ordinária do Colegiado do PPGERHA, realizada em
24/11/2017.
O link para acesso do meu Curriculum Lattes é: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada a esta solicitação.

________________________________________
Assinatura, Data

Pontuação para publicações por professor coautor
A1
ou A2
ou
patente
patente
concedida depositada B1
B2
B3
100
85
70
35
25

Congresso
(somente completo e
com aluno)

5

PERIÓDICOS:
(Colocar a referência completa do artigo na coluna 1)

no. de alunos
do PPGERHA
entre autores

Qualis

Pontos

TOTAL
EVENTOS CIENTÍFICOS (Congressos, Seminários, Simpósios, ...) :
No. de artigos em
congresso

no. médio de alunos do PPGERHA entre
autores

Pontos

PONTUAÇÃO TOTAL : ……..…..

________________________________________
Assinatura, Data
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