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NORMA INTERNA N° 01/2018 

Credenciamento e recredenciamento de professores do Programa de Pós-Graduação em 

Botânica – UFPR 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Botânica, em Reunião Ordinária de 09 

de Maio de 2018, considerando a necessidade de adequação das Normas Internas, e de 

acordo com a Resolução N° 32/17 do CEPE, estabelece as normas para credenciamento 

e recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFPR, 

para o quadriênio 2017–2020. Os critérios seguem as recomendações e deliberações 

sugeridas pela Comissão de Credenciamento e Recredenciamento em 22 de novembro 

de 2017. 

 

1) Tanto o credenciamento quanto o recredenciamento de docentes serão avaliados por 

uma comissão estabelecida pelo Colegiado do Programa. A produção do candidato 

deverá ser significativa e compatível aos interesses do curso, e será avaliada conforme 

os estratos Qualis estabelecidos pelo comitê de Biodiversidade da CAPES 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/).  

2) As aprovações de credenciamento e recredenciamento deverão respeitar a manutenção 

da proporção de 70% dos docentes no Núcleo Permanente (NP) e 30% no Núcleo 

Colaborador (NC).  

 

CREDENCIAMENTO 

 

1) Os pedidos de credenciamento serão considerados no primeiro, segundo e último ano 

do quadriênio. Em cada um destes anos, serão considerados os pedidos enviados até o 

mês de Maio. 

2) O pedido de credenciamento deverá ser encaminhado à coordenação do programa, 

com a seguinte documentação: 

a) Carta de intenção demonstrando interesse em se credenciar no Programa; 

b) Proposta de uma nova disciplina e/ou indicação de disciplinas já existentes 

junto às quais o docente poderia atuar; 
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c) Curriculum Lattes atualizado; 

d) Projeto de pesquisa em andamento e ao qual poderão ser vinculados os 

orientandos. 

3) São requisitos mínimos necessários ao credenciamento: 

a) Mínimo de 04 (quatro) publicações Qualis B1+ nos últimos quatro anos, 

conforme estabelecido pela CAPES como “Muito Bom” para cursos nota 4 na 

área de Biodiversidade. 

4) Uma vez aprovado o pedido de credenciamento, respeitando-se as regras acima, a 

formalização do credenciamento fica condicionada ao início de orientação de discente 

junto ao programa. Caso esta formalização não se concretize no período de um ano, a 

contar da data de aprovação junto ao colegiado, o interessado deverá apresentar novo 

pedido de credenciamento. 

 

RECREDENCIAMENTO 

 

1) O recredenciamento ocorrerá anualmente, no início do segundo semestre, sendo analisado 

por comissão indicada pelo Colegiado, a qual emitirá parecer que será avaliado por esse 

mesmo Colegiado. 

2) São requisitos mínimos necessários ao recredenciamento: 

a) Publicação de, no mínimo, 04 (quatro) artigos Qualis B1+ ou 6 (seis) publicações 

Qualis B2+ nos últimos quatro anos; 

b) Ter publicado, em média, 1 artigo B3+ com discente, por mestre titulado, nos 

últimos quatro anos; 

3) Docentes que não atingirem os requisitos mínimos, no prazo de três anos consecutivos, 

serão descredenciados do programa. Professores descredenciados poderão solicitar novo 

credenciamento seguindo o mesmo calendário estabelecido para o credenciamento, exposto 

acima. 

 

4) Casos omissos serão decididos pelo Colegiado. 

 


