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Credenciamento e Recredenciamento dos Docentes 
 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 

ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E DECISÃO, no uso das atribuições regimentais e 

nos termos das deliberações resolve estabelecer critérios para credenciamento e 

recredenciamento e descredenciamento de professores pesquisadores no âmbito do 

PPGOLD/UFPR, na seguinte ordem: 

 

I. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS 

PROFESSORES PESQUISADORES NO PROGRAMA. 

 

O credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão (PPGOLD) é feito desde que o Professor Pesquisador Doutor 

interessado cumpra as seguintes condições: 

 

Art. 1 - Atenda demanda existente no programa, a critério do Colegiado, para 

atuação do docente na área de atuação pretendida; 

 

Art. 2 - Solicite o credenciamento ao Colegiado do Programa, apresentando um 

projeto onde faz uma exposição de motivos para o credenciamento, descrevendo as 

atividades que pretende desenvolver no programa dentro de um projeto de pesquisa, 

definindo a área de concentração e linha de pesquisa onde pretende atuar. O projeto deve 

ser acompanhado do currículo LATTES (CNPq) atualizado; 

 

Art. 3 - Faça parte, como membro ou coordenador, de um Grupo de Pesquisa do 

Diretório de Pesquisa do CNPq certificado pela UFPR ou pela Instituição de Ensino 
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Superior (IES) a que esteja vinculado, desde que essa IES seja reconhecida pelo MEC, e 

integrado a uma das linhas de Pesquisa do Programa; 

 

Art. 4 - Possua produção científica relevante, comprovada por meio do currículo 

LATTES. A produção científica deverá incluir, nos últimos quatro anos, pelo menos dois 

artigos em periódicos com classificação considerada produção qualificada pela área da 

CAPES à qual o PPGOLD está vinculado; e pelo menos 10 trabalhos técnicos 

comprovados, conforme descrito no documento de área mais recente. 

 

Art. 5 - Seja apresentado, mediante carta, por um Professor Pesquisador 

credenciado no Programa; 

 

Art. 6 - Apresente proposta de contribuição didática numa disciplina existente no 

Programa ou apresenta uma disciplina nova que seja complementar às disciplinas 

existentes no PPGOLD; 

 

II. CONDIÇÕES PARA O RECREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 

PESQUISADORES JÁ ATUANTES NO PROGRAMA. 

 

Art. 7 - O recredenciamento de Professores Pesquisadores atuantes será realizado 

anualmente por meio de relatório individual de produção científica englobando os últimos 

quatro anos (ano corrente mais os 3 anos anteriores). A não apresentação do relatório na 

data estabelecida indicará que o docente não tem interesse em permanecer credenciado, 

acarretando o seu desligamento automático do programa. O relatório deverá ser entregue 

até o dia primeiro de dezembro de cada ano. 

 

Art. 8 - Estar com o currículo Lattes atualizado, em novembro e fevereiro de cada 

ano, quanto ao período de avaliação; 
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Art. 9 - Ter publicação em periódicos, de forma que a média anual seja igual ou 

superior ao conceito considerado “Muito Bom” no item referente a publicação qualificada 

constantes no último documento de área publicado na área da CAPES ao qual o PPGOLD 

esteja enquadrado. Ter média anual igual ou superior a 2 trabalhos técnicos comprovados, 

conforme descrito no documento de área mais recente; 

 

Art. 10 - Ter publicado, no período de avaliação, em coautoria com discentes do 

programa pelo menos cinco (05) trabalhos em Anais de Eventos Regionais, Nacionais ou 

Internacionais com corpo editorial com enfoque na área correlata; 

 

Art. 11 - Ter atividades de orientação ou co-orientação no programa no período de 

avaliação; 

 

Art. 12 - Ter uma carga didática individual média anual mínima no programa 

equivalente a 45 horas aula; 

 

Art. 13 - Ser membro de equipe de pelo menos uma proposta de projeto de pesquisa 

submetida a uma agência de fomento, ou em parceria com empresas, ou ter participado 

de projeto junto à comunidade ou in-company, devidamente autorizado pelo 

Departamento ao qual está vinculado e com anuência do colegiado do PPGOLD, no 

período de avaliação; 

 

Art. 14 - Ter submetido pelo menos uma proposta para obtenção de bolsa ou 

recursos de pesquisa a uma agência de fomento ou ter submetido pelo menos uma 

proposta para obtenção de bolsa de pesquisa ou recursos para o próprio professor, o 

PPGOLD, ou um de seus orientados no PPGOLD por meio de parcerias com empresas, 

resguardando os trâmites legais, no período de avaliação; 
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Art. 15 - Serão recrendenciados os professores que, em pelo um de três anos 

consecutivos, tenham cumprido integralmente os critérios estabelecidos nos artigos  7º ao 

14º. Caso o docente não esteja apto ao recredenciamento isto resultará no seu 

descredenciamento do Programa, sendo seus encargos didáticos e de orientação 

assumidos pelos demais professores da mesma linha de pesquisa.  

 

Parágrafo único. O Professor Pesquisador descredenciado do Programa poderá 

reapresentar o seu recredenciamento após o período de um ano do seu descredenciamento, 

desde que tenha superado as razões do descredenciamento; 

 

III. DATA DE REFERÊNCIA 

 

Art. 16 - Estas normas passam a ser válidas a partir da abertura do PPGOLD, com 

a primeira avaliação de recredenciamento a partir de dezembro do terceiro ano após 

abertura, isto é, decorridos 2 (dois) anos após entrada da primeira turma; 

 

Art. 17 – Casos omissos a esse regulamento serão julgados pelo Colegiado do 

Programa.  

 

 

 

 

Curitiba, 01 de setembro de 2019. 


