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NORMA Nº 2/2018 
 
 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, da 
Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, estabelece os CRITÉRIOS 
PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES COLABORADORES DO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ: 
 
 

Art. 1º - Caberá ao colegiado do PPGEF definir e deliberar sobre a vinculação de 
novos docentes colaboradores de outras instituições no quadro docente, desde que 
detectadas e comprovadas as necessidades das linhas de pesquisa. 
 
Art. 2º - Após definida a necessidade de novas vinculações, caberá ao colegiado do 
PPGEF, solicitar aos respectivos representantes das linhas de pesquisa a indicação 
de possíveis candidatos. 
 
Art. 3º - Para ser credenciado como docente colaborador do PPGEF, o docente e/ou 
pesquisador deverá manifestar sua intenção em participar do programa, 
apresentando, por meio dos respectivos representantes das linhas de pesquisa uma 
carta de intenção, acompanhada de seu Currículo Lattes atualizado. 
 
Art. 4º - Para ser credenciado ao PPGEF, o candidato deverá estar vinculado a uma 
instituição de pesquisa ou de ensino superior e comprometer-se a lecionar no mínimo 
uma disciplina do quadro de disciplinas do PPGEF ao menos um semestre por ano, 
obrigatoriamente, sendo que a indicação da disciplina deve ocorrer após consulta 
prévia ao representante da linha de pesquisa. 
 
§ Único - Os critérios mínimos necessários para vinculação com professor 
colaborador são: 
 
a) Estar vinculado a uma instituição de ensino superior ou de pesquisa. 
 
b) ter uma média anual de publicações em periódicos Qualis A1 (100 pontos), A2 (85 
pontos), B1 (70 pontos) e B2 (55 pontos) de, no mínimo, 210 pontos, considerando-
se as produções dos últimos três anos e atingir uma produção média anual de 330 
pontos, no final do segundo ano de credenciamento. 
 
c) ter comprovada experiência como orientador ou coorientador em programas stricto 
sensu nos últimos três anos; 
 
Art. 5º - Caberá ao colegiado, definir uma comissão de avaliação para julgar o mérito 
das propostas dos possíveis candidatos. 
 
Art. 6º - Havendo mais de um candidato, a comissão de avaliação fará a classificação 
de acordo com os critérios do Art. 5º.  
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§ 1º - Havendo empate entre os candidatos, será classificado como primeiro o 
proponente que apresentar maior pontuação, de acordo com o item “b” do art. 5º.  
 
§ 2º  Havendo empate entre os candidatos, de acordo com o item “b” do Art. 5º, será 
classificado como primeiro, o proponente que tiver maior número de publicações 
Qualis A1. Persistindo o empate, será classificado como primeiro, o proponente que 
apresentar maior número de orientações de doutorado.  
 
 
§ 3º Havendo empate entre os proponentes de acordo com os itens “b” e “c” do art. 5º 
e dos Artigos 8 e 9, caberá ao colegiado, definir o primeiro classificado, com base na 
proposta curricular do programa e das necessidades das respectivas linhas de 
pesquisa. 
 

Art 7º - Casos omissos serão discutidos e deliberados pelo colegiado do PPGEF. 
 
Art. 8º - Esta norma passa a vigorar a partir da data de sua aprovação pelo 
colegiado do PPGEF. 
 
  Aprovada em reunião extraordinária do colegiado do PPGEF em 11 de 
maio de 2018. 
 
 
 
 
 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 
Coordenador do PPGEF 
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