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RESOLUÇÃO No 01/20 — PPGEA
Aprova a Normas de Credenciamento, Recredenciamento e
Habilitação para Orientação no Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Ambiental do Setor de Tecnologia da Univer-
sidade Federal do Paraná, seguindo a Resolução CEPE-32/17,
a Resolução No 01/15 — PPGEA e a Portaria CAPES 174/2014.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, da Universidade Federal do
Paraná, no uso de suas atribuições

RESOLVE:
CAPÍTULO I

Objetivos e Processo do Credenciamento das Categorias de Docentes

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental institui critérios de credenci-
amento e recredenciamento no Programa.

a) Credenciamento é o processo de aprovação de um novo docente no quadro de do-
centes do Programa.

b) Recredenciamento é o processo de avaliação periódica dos docentes do Programa.
c) Descredenciamento é a desvinculação do docente do programa.

Art. 2º O objetivo do processo de avaliação docente para credenciamento e recredenciamento é
estimular o envolvimento regular dos docentes em pesquisas e orientações que resultem
em publicações em periódicos bem avaliados pela CAPES.

Art. 3º Para �ns de gestão e organização do Programa e nos termos desta resolução, consideram-
se 3 categorias de professores:

a) Docente Orientador;
b) Docente Colaborador;
c) Docente Visitante;

Art. 4º O docente orientador deverá:

a) Ofertar pelo menos uma disciplina anualmente no Programa;
b) Realizar pesquisa no âmbito do Programa;
c) Publicar artigos em periódicos cientí�cos;

Art. 5º O Docente Colaborador deverá:

a) Ofertar pelo menos uma disciplina anualmente no Programa;
b) Realizar pesquisa no âmbito do Programa;

Art. 6º O docente visitante deverá participar de pesquisa no âmbito do Programa, e demonstrar
outras atividades de integração com o Programa sob avaliação do Colegiado.
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§1 – O Docente Visitante é estimulado a ofertar disciplinas de forma remota ou presen-
cial em momento de visita à UFPR.

§2 – O Docente Visitante é estimulado a publicar em coautoria com docentes e discentes
do Programa.

Art. 7º Somente poderá iniciar novas orientações de estudantes no Programa o Docente Orien-
tador, conforme Portaria emitida anualmente.
Parágrafo único — O Docente Colaborador poderá concluir orientações já iniciadas
quando fora enquadrado como Docente Orientador.

Art. 8º O processo de recredenciamento ocorrerá anualmente, antes do início do ano letivo.

§1 – A coordenação emitirá uma portaria constando prazos para solicitação de recre-
denciamento dos Docentes e divulgação dos resultados.

§2 – O Docente vinculado ao Programa deverá submeter requerimento de recredencia-
mento conforme os prazos estipulados, indicando a categoria requerida (Orienta-
dor, Colaborador e Visitante).

§3 – A veri�cação dos requisitos de publicação para credenciamento será realizada com
base nas informações constantes no currículo Lattes, na data de emissão da porta-
ria, e da classi�cação de periódicos Qualis Capes mais recente.

§4 – A veri�cação dos requisitos de oferta de disciplinas será realizada conforme regis-
tros no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA).

§5 – O processo será analisado em no máximo 5 dias úteis pela coordenação que emi-
tirá uma Portaria dos Docentes credenciados como Orientador, Colaborador e Vi-
sitante.

§6 – O resultado valerá para o ano corrente, podendo ser alterado apenas no ano se-
guinte.

Art. 9º A qualquer momento um Docente pode solicitar e ter atendido sobre seu descredencia-
mento/desligamento do Programa.

CAPÍTULO II
Credenciamento de novos Docentes Orientadores e Colaboradores

Art. 10º O processo de credenciamento poderá ser solicitado a qualquer momento, a pedido do
interessado, indicando o interesse de atuar como Docente Orientador ou Docente Cola-
borador.

Art. 11º O credenciamento de novo docente no programa será objeto de análise e decisão do
Colegiado e deverá considerar:

a) a conveniência para o Programa do ingresso de um novo docente considerando as
necessidades das em áreas de concentração e linhas de pesquisa;

b) a�nidade das linhas de pesquisa do candidato às linhas de pesquisa do Programa;
c) disponibilidade de oferta de disciplinas da grade curricular do Programa;
d) proposta de contribuição didática de disciplinas que não constem na grade curri-

cular do Programa, na qualidade de Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental;
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e) a qualidade e a regularidade de publicações cientí�cas e tecnológicas do candidato,
envolvimento em projetos de pesquisa, orientação e docência, contabilizados a par-
tir dos dados coletados nos quatro anos anteriores ao momento da solicitação do
credenciamento e acima da mediana do Programa;

f) ser indicado e apresentado por um Docente Orientador do Programa;

Art. 12º Caso o candidato seja recém-doutor (menos de 6 anos da data da defesa) os critérios
de publicação do Art. 11º poderão ser �exibilizados considerando aspectos associados
constantes no Documento de Área da Engenharias I da Capes, sob julgamento do Cole-
giado do Programa.

CAPÍTULO III
Recredenciamento de Docentes Orientadores e Colaboradores

Seção I
Recredenciamento de Docentes Orientadores

Art. 13º O Docente Orientador deverá solicitar recredenciamento anualmente, submetendo à
coordenação uma solicitação dentro dos prazos de�nidos em Portaria.

Art. 14º São requisitos para ser recredenciado como Docente Orientador:

a) ter ofertado pelo menos uma disciplina no Programa no ano anterior;
b) possuir pelo menos 1 (uma) publicação cientí�ca em periódico nos últimos 2 (dois)

anos dentro do estrato Qualis Capes A1-A2-A3-A4.

Parágrafo único — Durante a fase de transição da avaliação Capes pode-se considerar o
extrato Qualis Capes A1-A2-B1-B2 com referência em 2020 em substituição ao item b).

Art. 15º O Coordenador em exercício está automaticamente recredenciado como Docente Ori-
entador.

Art. 16º Apenas ao Docente Orientador é permitido iniciar novas orientações no ano avaliado
cuja lista será divulgada anualmente na forma de Portaria.

Art. 17º O docente que não atender os critérios constantes no Art. 14º poderá ser enquadrado
como Docente Colaborador, respeitada a disponibilidade de vagas nesta condição con-
forme de�nido no Documento de Área da Engenharias I.
Parágrafo único — Caso não haja vagas adicionais para credenciamento de um novo
Docente Colaborador segundo as regras do Documento de Área da Engenharias I, o
colegiado deverá rever a situação de credenciamento de todos Docentes Colaboradores.

Seção II
Recredenciamento de Docentes Colaboradores

Art. 18º O Docente Colaborador deverá solicitar recredenciamento anualmente, submetendo à
coordenação uma solicitação dentro dos prazos de�nidos.

Art. 19º É requisito para ser recredenciado como Docente Colaborador ter ofertado pelo menos
uma disciplina no Programa no ano anterior.
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Art. 20º O recredenciamento de Docentes Colaboradores é condicionado a vagas segundo as re-
gras do Documento de Área da Engenharias I.
Parágrafo único — Nos casos em que o número de Docentes ultrapassar o máximo pre-
visto no Documento de Área da Engenharias I, o colegiado deverá rever a situação de
credenciamento de todos Docentes Colaboradores.

Art. 21º O Docente Colaborador que não atender os critérios constantes no Art. 19º será descre-
denciado do Programa.

Art. 22º O Docente Colaborador poderá solicitar acensão à categoria de Docente Orientador.

§1 – Na solicitação deverá constar o pedido de credenciamento como Docente Orienta-
dor.

§2 – A aprovação como Docente Orientador será avaliada pelo colegiado do Programa,
considerando o atendimento dos requisitos do Art. 14º e dos critérios de credenci-
amento de novos Docentes dispostos no Art. 11º.

CAPÍTULO IV
Credenciamento e Recredenciamento de Docentes Visitantes

Art. 23º O processo de credenciamento de Docente Visitante poderá ser solicitado a qualquer
momento, a pedido do interessado.

Art. 24º O credenciamento de novo Docente Visitante no Programa será objeto de análise e de-
cisão do Colegiado e deverá considerar:

a) a conveniência para o Programa do ingresso de um novo docente considerando as
necessidades das em áreas de concentração e linhas de pesquisa;

b) a�nidade das linhas de pesquisa do candidato às linhas de pesquisa do Programa;
c) proposta de contribuição didática de disciplinas que não constem na grade curricu-

lar do Programa, na qualidade de Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental, que
poderá ser ofertada de forma remota, em parceria com outro Docente do Programa
ou que possa ser ministrada durante sua visita à Instituição;

d) a qualidade e a regularidade de publicações cientí�cas e tecnológicas do candidato,
envolvimento em projetos de pesquisa, orientação e docência, contabilizados a par-
tir dos dados coletados nos quatro anos anteriores ao momento da solicitação do
credenciamento e acima da mediana do Programa;

e) publicações ou produtos tecnológicos em parceria com docentes do Programa;
f) ser indicado e apresentado por um docente permanente do Programa;
g) envolvimento em projetos de pesquisa em parceria com um docente do Programa;
h) disponibilidade e interesse em visitar a instituição com regularidade.

Art. 25º O recredenciamento de Docente Visitante será visto anualmente e objeto de análise do
colegiado considerando as atividades realizadas, pesquisas conjuntas em andamento,
perspectivas de curto prazo, publicações em coautoria com Docentes e Discentes do
Programa e considerando os aspectos dispostos no Art. 24º.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias
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Art. 26º Pedidos de reconsideração serão analisados pelo colegiado do PPGEA.

Art. 27º Os casos omissos serão analisados pelo colegiado do PPGEA.
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