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RESOLUÇÃO N
o
02/21/PPGEAL/UFPR 

 

Estabelece os CRITÉRIOS PARA 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

DE DOCENTES do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Paraná (PPGEAL/UFPR). 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) do Setor de Tecnologia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições legais, estabelece as normas e 

critérios para o credenciamento e recredenciamento de docentes do programa. 

 

I - Disposições Gerais 

 

A presente resolução se baseia na Portaria Capes n. 81, de 3 de junho de 2016, publicada no 

Diário Oficial da União n. 106, de 6 de junho de 2016, seção 1, pág. 14. 

Docentes aposentados e visitantes com relevante produção tecnológica e científica na área da 

proposta e comprovada experiência na prática profissional poderão atuar como docentes permanentes. 

O docente colaborador não deverá ser um status temporário para docentes não produtivos. 

Os docentes externos deverão ser cedidos formalmente pela instituição de origem com 

documentos informativos e anexados à relatórios ou propostas e não devem exceder a 25% do total de 

docentes permanentes. 

 

II - Definições 

 

O credenciamento de docentes no PPGEAL se dará nas seguintes modalidades: 

i. Docente Colaborador; 

ii. Docente Permanente; 

Quanto às atribuições, definem-se: 

Docente Colaborador: São docentes da própria UFPR ou de outras instituições que 

contribuem para o PPGEAL de forma complementar, ministrando disciplinas, colaborando em projetos 

de pesquisa e assumindo co-orientação de trabalhos de Mestrado e/ou Doutorado para auxiliar no 
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fortalecimento de áreas/linhas estratégicas do Programa ou para concluir orientações em andamento 

quando da não renovação do credenciamento como docente permanente. 

Docente Permanente: São docentes da própria UFPR ou de outras instituições engajados 

com os objetivos do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos para manutenção e 

elevação do conceito do PPGEAL na CAPES, atuando de acordo com os critérios da área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, contribuindo com a aprovação de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, oferta de disciplinas, administração responsável das bolsas dos alunos sob sua orientação, 

entre outros. As atividades do docente permanente incluem: oferta sistemática de disciplinas no 

PPGEAL, orientação de discentes, desenvolvimento de projetos de pesquisa nas linhas do PPGEAL, 

participação no Colegiado do PPGEAL e em outras comissões do programa. 

 

III - Credenciamento de Docente Colaborador 

 

O credenciamento de docentes colaboradores dar-se-á de modo contínuo e por propostas dos 

candidatos encaminhadas ao colegiado do PPGEAL. Para ser credenciado como Docente Colaborador, 

o candidato deverá: 

i. Ter doutorado concluído e reconhecido no País em curso da área ou relacionado; 

ii. Apresentar projeto de pesquisa que se insira em linhas do programa em parceria com 

docente do PPGEAL; 

iii. Demonstrar interesse para ministrar disciplina no PPGEAL: O docente deverá indicar 

pelo menos uma das disciplinas do PPGEAL e também deverá propor a criação de uma 

disciplina relacionada à sua área de atuação; 

iv. Apresentar Currículo Lattes documentado que será ranqueado de acordo com o número 

de candidatos a colaborador; 

v. Indicar docentes do PPGEAL com os quais tenha condições de desenvolver projetos (co-

orientação) em parceria. 

De modo a atender as orientações da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, recomenda-se 

que o número de docentes colaboradores no Programa não exceda 20% do total de docentes do corpo 

docente permanente. 
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O docente colaborador que não atingir os requisitos necessários a docente permanente no 

interstício de três anos poderá renovar o seu vínculo como Docente Colaborador por no máximo mais 

três anos. 

Recomenda-se fortemente que o vínculo do Docente Colaborador não exceda 6 anos.O Docente 

Colaborador deve, como o apoio do programa, buscar atender as condições requeridas para o seu 

enquadramento como Docente Permanente. 

A avaliação do docente colaborador será anual, podendo a qualquer momento ser descredenciado 

por falta de atuação. 

 

IV - Credenciamento de Docente Permanente – Orientador de Mestrado 

 

O docente que desejar solicitar credenciamento como Docente Permanente Orientador de 

Mestrado deverá comprovar o atendimento aos seguintes requisitos mínimos: 

i. Ter doutorado concluído e reconhecido no País em curso da área ou relacionado; 

ii. Ter sido credenciado, em qualquer momento anterior, pelo interstício mínimo de 1 (um) 

ano, como docente colaborador do PPGEAL e ter co-orientado no mínimo dois mestrados 

no PPGEAL; 

iii. Ter linha de pesquisa definida e coerente com a área de concentração do programa; 

iv. Ter publicado no mínimo 2 (dois) artigos completos em periódicos científicos indexados 

internacionalmente na área de concentração do programa com co-autoria de alunos ou 

egressos do PPGEAL dentro dos últimos três anos e complementar. Serão consideradas 

as produções classificadas nos quatro extratos mais elevados do QUALIS/CAPES 

vigente; 

v. Demonstrar experiência em orientação de iniciação científica. O interessado deverá ter 

orientado pelo menos  2 (dois) alunos de Iniciação Científica ou Tecnológica; 

vi. Ter ministrado pelo menos uma disciplina a cada ano de atuação no PPGEAL no 

interstício de atuação como colaborador. 

 

As solicitações de credenciamento de docentes no PPGEAL poderão ser realizadas a qualquer 

momento do ano (fluxo contínuo) e serão, no entanto, avaliadas em conjunto a cada final de quadriênio 

CAPES. Em caráter excepcional, o Colegiado do PPGEAL poderá avaliar as solicitações de 

credenciamento fora do período estipulado. Recomenda-se fortemente que essas avaliações 

extemporâneas considerem os impactos do credenciamento quanto à avaliação quadrienal da CAPES. 
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V - Credenciamento de Docente Permanente – Orientador de Doutorado 

 

Para o credenciamento como Orientador de doutorado; o docente deverá comprovar que atende, 

além do requerido para o credenciamento como Docente Permanente Orientador de Mestrado, aos 

seguintes requisitos: 

i. Ter sido credenciado como orientador de mestrado no PPGEAL; 

ii. Ter concluído a orientação de no mínimo dois alunos de mestrado no PPGEAL; 

iii. Ter publicado, nos últimos três (3) anos, quatro (4) artigos completos em periódicos 

científicos indexados internacionalmente da área de concentração do programa em co-

autoria de alunos ou egressos do PPGEAL. Serão consideradas as produções classificadas 

nos quatro extratos mais elevados do QUALIS/CAPES vigente; 

iv. Ter ofertado pelo menos uma disciplina do PPGEAL por ano de atuação; 

v. Ter concluído a orientação de pelo menos 6 (seis) alunos de Iniciação Científica; 

vi. Recomenda-se a comprovação de co-orientação de pelo menos 1 (um) aluno de 

doutorado do PPGEAL. 

 

VI - Recredenciamento de Docente Colaborador 

 

Conforme descrito na seção III, o Docente Colaborador deverá envidar esforços para atender aos 

critérios requeridos para o seu enquadramento como Docente Permanente. Caso isso não ocorra, o 

docente poderá encaminhar ao Colegiado do PPGEAL solicitação para renovação do seu vínculo como 

Docente Colaborador. Essa renovação deverá ser apreciada pelo colegiado do programa, de modo a 

verificar as perspectivas de rendimento do docente com relação a sua contribuição para o atendimento 

dos índices de qualidade exigidos pela CAPES. Após essa avaliação, o Colegiado do PPGEAL emitirá 

um parecer quanto à renovação e o prazo de prorrogação desse vínculo que deverá obedecer ao limite 

estabelecido na seção III. 

 

VII - Recredenciamento de Docente Permanente 

 

O processo de recredenciamento dos docentes permanentes será realizado uma vez a cada 4 

(quatro) anos no fechamento do quadriênio. Para recredenciamento como orientador de mestrado e/ou 

de doutorado; além dos requisitos citados para os respectivos cursos, o docente deverá demonstrar que 

atende aos seguintes requisitos: 
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i. Ter ministrado como responsável pelo menos uma (1) disciplina de pós-graduação por 

ano de atuação como docente permanente no PPGEAL; 

ii. Apresentar produção técnico-científica qualificada que atenda ao número de orientações 

em que o docente atuou no PPGEAL. 

 

Os docentes deverão atualizar o seu currículo na plataforma Lattes e encaminhar a solicitação de 

credenciamento e recredenciamento à Secretaria do PPGEAL, acompanhada da documentação que 

comprove o cumprimento dos requisitos para credenciamento e recredenciamento no PPGEAL e 

demais exigências constantes neste documento. 

Para efeito de cálculo, a Equação, disponibilizada no Apêndice I será empregada de modo a 

estabelecer o parâmetro para o credenciamento docente. 

Os docentes que optarem pelo descredenciamento ou que não tiverem sua solicitação de 

recredenciamento aprovada e possuírem orientações em andamento serão credenciados como 

colaboradores até a data da defesa e não poderão assumir novas orientações. 

 

VIII - Docentes não Integrantes do Quadro de Pessoal da UFPR 

 

Em casos especiais e devidamente justificados; docentes não integrantes do quadro de pessoal da 

Universidade que vierem a colaborar nas atividades de pesquisa, ensino e orientação junto ao PPGEAL 

poderão ser credenciados como permanentes, nas seguintes situações: 

i. Docentes e pesquisadores integrantes do quadro de pessoal de outras instituições de 

ensino superior ou de pesquisa, mediante a formalização de convênio com a instituição 

de origem por um período determinado; 

ii. Docentes que, mediante a formalização de termo de adesão, vierem a prestar serviço 

voluntário na Universidade nos termos da legislação pertinente; 

iii. Docentes visitantes, contratados pela Universidade por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei n.º 8.745/93; 

iv. Pesquisadores bolsistas das agências de fomento vinculados ao programa por meio de 

projetos específicos com duração superior a 24 meses; 

v. Docente com lotação provisória desde que atenda: 

a. Desenvolver, com regularidade, atividades de ensino na graduação e na pós-

graduação; 

b. Participar de projetos de pesquisa junto ao programa; 
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c. Apresentar regularidade e qualidade na produção intelectual. 

 

IX - Disposições Finais 

 

Os docentes credenciados, independente do enquadramento, deverão envidar esforços conjuntos 

de melhoria contínua dos índices de qualidade do programa e adequar-se a atualização dos níveis de 

exigência e o estabelecimento de novos critérios. Além disso; os docentes credenciados deverão atuar 

de forma proativa quanto às ações administrativas e estratégicas do programa. 

 

Curitiba, 25 de junho de 2021. 
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APÊNDICE I 

Parâmetro de Produção Docente 
(Referente ao QUALIS/CAPES 2013-2016) 

 

 Para fins de credenciamento dos docentes do PPGEAL será empregado o parâmetro Produção (P) 

obtido pela Equação abaixo: 

 

            
            

 
             

 
  

                                                          
 

 

 Tal que A1, A2, B1, B2 equivale ao número de publicações do docente com co-autoria de discente 

do PPGEAL, em periódico com qualificação no atual QUALIS/CAPES da Área de Ciência de 

Alimentos, respectivamente nos níveisA1, A2, B1, B2. N
o
discenteMestrado (24) refere ao número de 

discentes de mestrado sob orientação do docente que completaram 24 meses no período em análise, 

enquanto N
o 

discenteDoutorado (48) denota o número de discentes de doutorado sob orientação do docente 

que completaram 48 meses no período em análise. 

 O credenciamento será realizado para os docentes que atingirem Produção (P) ≥ 1. 

 

 

 

 


