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RESOLUÇÃO Nº 01/ 2017 – PPGADM 

 
 
Regulamenta os procedimentos de Credenciamento, 
permanência e descredenciamento de professores no 
Programa de Pós-Graduação em Administração. 

 
 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 8º da Resolução nº 65/09  - CEPE, 
 

 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º O credenciamento, a permanência e o descredenciamento de 

professores do Programa de Pós-Graduação em Administração  deverão ser 

aprovados pelo Colegiado, de acordo com critérios mínimos de produtividade, 

participação e necessidade de docentes e pesquisadores em cada linha de 

pesquisa estabelecidos no Regimento do PPGADM e nesta Resolução, 

considerando no mínimo as exigências da CAPES. 

 

Parágrafo único.  São pré-requisitos para o ingresso e a permanência 

no Programa: o registro atualizado do Currículo Lattes e do pesquisador em 

grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq e o 

compromisso do docente em prestar informações para o preenchimento do 

relatório anual a ser enviado à CAPES. 

 

Art. 2º Para solicitar o credenciamento no Programa de Pós-Graduação 

em Administração é necessário: 

a. Ser portador de título de doutor reconhecido no País; 

b. Apresentar proposta de credenciamento para o curso e linha de 

pesquisa a qual o docente pleiteia ingressar, contendo: 1) razões e 

motivos pelos quais deseja credenciamento em um dos cursos do 

PPGADM; 2) o histórico e situação dos projetos de pesquisa 

registrados no Sistema Lattes do CNPq e/ou no Sistema Thales da 
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UFPR; 3) artigos publicados nos últimos cinco anos com a 

classificação Qualis-CAPES do respectivo periódico; 4) artigos em 

avaliação com a classificação Qualis-CAPES do respectivo periódico 

de submissão; 5) relação dos projetos de pesquisa e artigos 

publicados/submetidos que se associam à linha de pesquisa a qual 

pleiteia ingresso; 6) proposta de programa de disciplina relacionada à 

linha de pesquisa a qual pleiteia ingresso; 7) carta de compromisso de 

permanência por no mínimo o período de avaliação da CAPES 

atuando no Programa; 8) declaração informando a participação ou não, 

com o tipo de vínculo, em outros Programas de Pós-graduação stricto 

sensu na UFPR e fora dela; 

c. Fornecer cópia impressa e atualizada de curriculum vitae cadastrado 

na Plataforma Lattes;  

d. Comprovar, em termos de produtividade, produção bibliográfica nos 

últimos 3 anos de no mínimo 200 pontos, segundo a classificação 

Qualis-CAPES, considerando apenas periódicos com no mínimo 

classificação B2; e 

e. No caso de candidato a membro do curso de doutorado, deverá ter 

obtido seu título de doutor há pelo menos dois anos, ter orientado pelo 

menos seis alunos de mestrado ou cinco de mestrado e um de 

doutorado.  

 

Art. 3º A proposta de credenciamento para o curso de mestrado ou de 

doutorado será encaminhada à linha de pesquisa a qual o candidato pleiteia 

ingressar, que analisará a documentação apresentada à luz das 

necessidades da linha no momento da solicitação, e o atendimento às 

exigências estabelecidas nesta Resolução. 

 

Parágrafo único.  A linha de pesquisa analisará a solicitação de 

credenciamento e emitirá parecer que será enviado ao Colegiado do 

PPGADM para apreciação. 

 

Art. 4º A permanência e o descredenciamento de professores do 

PPGADM poderão ser analisados a qualquer momento ou, obrigatoriamente, 
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ao final do período de avaliação da CAPES, pelo colegiado, a partir de 

documentação que contemple aspectos como: publicação, projeto de 

pesquisa, orientação de alunos do PPGADM, assiduidade e 

comprometimento.  

 

Art. 5º Professor permanente, no caso do mestrado, poderá atuar em 

até dois Programas de Pós-Graduação, mediante autorização do Colegiado. 

 

Parágrafo único. No caso de atuação em Programa de Pós-Graduação 

de outra Instituição de Ensino Superior, ambas as Instituições devem emitir 

autorização ao candidato a professor, a fim de não configurar vínculo 

empregatício. 

 

Art. 6º O Professor permanente, no caso do doutorado, deverá atuar 

exclusivamente no Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPR. 

 

Parágrafo único.  O professor que pertencer ao Programa de Professor 

Sênior da Universidade Federal do Paraná ou do Programa Professor 

Pesquisador Sênior em Atividade na UFPR, no caso do doutorado, poderá 

participar de até dois programas de pós-graduação Stricto Sensu, sendo um 

deles o PPGADM, mediante apresentação de proposta e plano de trabalho a 

ser homologado pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFPR. 

 

  Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do 

PPGADM. 

 

  Art. 8º As presentes normas entrarão em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Curitiba, 27 de janeiro de 2017. 

 


