
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 
Acadêmico em Turismo – PPGTUR 
  

REGULAMENTO DO CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 
DESCREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO 
 

CAPÍTULO I 
DO CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE 

PROFESSORES 
 
Art. 1º - Em conformidade à resolução 32/17 – CEPE que estabelece normas gerais 
únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) da 
UFPR , Portaria 9 de de 19 de fevereiro de 2019 da PRPPG que atualiza o currículo 
do Programa de Pós-Graduação em Turismo, nível Mestrado, o documento Capes 
da área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e 
ao Regimento Geral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 
Acadêmico em Turismo (PPGTUR) da Universidade Federal do Paraná são 
estabelecidas e apresentadas neste documento as normas internas que regem o 
Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Professores.  
 
Art. 2º - O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de Professor 
Permanente e de Professor Colaborador para o PPGTUR será realizado 
bianualmente, devendo ser aprovado pelo colegiado, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste  regulamento. 
  
§ 1º - Os critérios a serem cumpridos são os seguintes: 
 
1 - Apresentar o diploma de Doutor e Currículo Lattes atualizado;  
 
2 - Desenvolver atividades de ensino na graduação e/ou pós-graduação;  
 
3 - Coordenar ou participar de Projetos de pesquisa (que tenham turismo em seu 
escopo), cadastrados e atualizados na Universidade Federal do Paraná e em efetivo 
desenvolvimento;  
 
4 - Ter participação em Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do 
CNPq;  
 
5 – Ter orientado ou estar orientando alunos de mestrado do PPGTUR, devidamente 
credenciado como orientador pelo mesmo a partir do último credenciamento.  
 
6 - Ter vínculo funcional-administrativo com a Universidade Federal do Paraná – 
UFPR ou, em caráter excepcional, considerando as especificidades de áreas, 
instituições e regiões, se enquadrem em uma das seguintes condições especiais: 
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a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 
federais ou estaduais de fomento; 
  
b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado 
com a instituição termo de compromisso de participação como docente do programa; 
  
c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do 
programa;  
  
7 - Ter produção intelectual compatível com a área de concentração e linha de 
pesquisa a que esteja vinculado ou deseja se vincular, sendo que, pelo menos 75% 
com temas sobre turismo nos últimos quatro anos; 
 
8 - Tenha produção intelectual equivalente a 160 pontos na área de Turismo (Qualis 
Capes) nos últimos quatro anos completos mais o ano corrente até o dia estipulado 
no edital de solicitação de credenciamento/recredenciamento;  
 
9 - Coordenar e/ou Participar de no mínimo 1 (um) projeto de pesquisa financiado no 
interstício de 4 (quatro) anos completos mais o ano corrente até o dia de solicitação 
de credenciamento/recredenciamento;  
 
10 - Ter orientado pelo menos um Projeto de Iniciação Científica nos últimos quatro 
anos ou orientação de doutorado; 
 
11 - Ter ofertado disciplina atendendo as demandas do colegiado do Programa, a 
cada dois anos no mínimo e 60 horas no quadriênio;  
 
12 - Ter orientação concluída de dissertação de mestrado no interstício de 4 anos de 
entrada no programa;  
 
13 - Estar vinculado a no máximo mais um programa.  
 
§ 2º Os critérios número 1, 2, 6, 7 e 8 serão utilizados como critério de elegibilidade 
para inscrição. 
 
§ 3º - Os docentes credenciados para efeitos de recredenciamento como 
permanente deverão atender aos requisitos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.  
 
§ 4º - Os docentes credenciados para efeitos de recredenciamento como 
colaborador deverão atender aos requisitos 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
  
§ 5º - Os docentes interessados em se credenciar como professores permanentes 
deverão atender aos requisitos 3, 4, 9, 8, 10 e 13.  
 
§ 6º - Os docentes interessados em se credenciar como colaboradores deverão 
atender aos requisitos 4, 8, 9, 10 e 13 e apresentar declaração de autorização formal 
da instituição em que mantenham vínculo.  
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§ 7º Os critérios 9 e 10 serão utilizados como critério de desempate para todas as 
categorias e os 11 e 12 serão utilizados como critério de desempate entre os 
candidatos ao recredenciamento como colaboradores. 
  
Art. 3º - O descredenciamento de Professor Permanente do PPGTUR será realizado 
a qualquer tempo por interesse do Docente ou do PPGTUR com a anuência/decisão 
do colegiado, conforme os critérios estabelecidos neste regimento.  
 
§ 1º - Estará automaticamente descredenciado o docente que não atender aos 
critérios de elegibilidade para recredenciamento do § 2 do Artigo 2º a cada biênio ou 
por ocasião do recredenciamento. 
 
§ 2º - Eventuais solicitações de um docente permanente passar a ser colaborador 
deverão ser encaminhadas por escrito à Coordenação do PPGTUR a qualquer 
tempo.  
 
Art. 4º - As informações necessárias para auferir credenciamento, 
descredenciamento ou recredenciamento de Docentes (Permanentes, 
Colaboradores e Visitantes) do PPGTUR serão divulgadas através de edital 
específico. 
 
§ 1º - A produção docente será avaliada com base no currículo disponível junto à 
Plataforma Lattes do CNPq na data de referência indicada no edital específico, 
utilizando como parâmetro o documento vigente da Área de Administração Pública e 
de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo.  
 
§ 2º - O preenchimento das vagas será por linha de pesquisa e por necessidade, 
atendendo o número igual de docentes em cada linha, e a classificação a partir da 
maior pontuação para a menor seguindo as orientações do documento vigente da 
área de Administração Pública e Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. 
 
a) Primeiro haverá o processo de recredenciamento. 
 
b) Após o recredenciamento poderá haver edital de credenciamento a ser definido 
pelos professores recredenciados.  
 
Art. 5º - Para fins de credenciamento será considerado o percentual mínimo e 
máximo de docentes permanentes que deverá ter regime de dedicação integral à 
instituição e sob que condições ou limites poderá ser aceita a participação de 
docentes permanentes em mais de um programa (vinculado à própria ou a outra 
instituição); além do percentual de professores colaboradores permitidos, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela área de avaliação da Capes e o equilíbrio entre 
as linhas. 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 



 4 

Art. 6º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação no 
colegiado do PPGTUR e demais instâncias cabíveis. 
  
Art. 7º - Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do Programa. 
 
 

Curitiba, 5 de junho de 2019. 
 
 

Prof. Miguel Bahl 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado Acadêmico 

em Turismo – PPGTUR 
 

Pré-aprovado em reunião de colegiado no dia 8 de maio de 2019 com aprovação 
final homologada na reunião do dia 5 de junho de 2019. 

 
 
 

Observação: quadro-resumo em apêndice. 
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QUADRO RESUMO 
CRITÉRIOS 

* De Elegibilidade  
CREDENCIAMENTO  

 
RECREDENCIAMENTO 

 
 

CATEGORIA 
 

 
Permanente 

 
Colaborador 

 
Permanente 

 
Colaborador 

1 - Apresentar o diploma de 
Doutor e Currículo Lattes 
atualizado; (*) 

X X X X 

2 - Desenvolver atividades de 
ensino na graduação e/ou pós-
graduação; (*) 

X X X X 

3 - Coordenar ou participar de 
Projetos de pesquisa (que 
tenham turismo em seu escopo), 
cadastrados e atualizados na 
Universidade Federal do Paraná 
e em efetivo desenvolvimento; 

X - X - 

4 - Ter participação em Grupo de 
Pesquisa cadastrado no Diretório 
de Grupos do CNPq; 

X X X X 

5 – Ter orientado ou estar 
orientando alunos de mestrado 
do PPGTUR, devidamente 
credenciado como orientador 
pelo mesmo a partir do último 
credenciamento. 

- - X X 

6 - Ter vínculo funcional-
administrativo com a 
Universidade Federal do Paraná 
– UFPR ou, em caráter 
excepcional, considerando as 
especificidades de áreas, 
instituições e regiões, se 
enquadrem em uma das 
seguintes condições especiais: 
(*) 

X X X X 

a) quando recebam bolsa de 
fixação de docentes ou 
pesquisadores de agências 
federais ou estaduais de 
fomento; 

- X - - 

b) quando, na qualidade de 
professor ou pesquisador 
aposentado, tenham firmado com 
a instituição termo de 
compromisso de participação 
como docente do programa; 

X - X - 
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c) quando tenham sido cedidos, 
por acordo formal, para atuar 
como docente do programa;  

- X - - 

7 - Ter produção intelectual 
compatível com a área de 
concentração e linha de pesquisa 
a que esteja vinculado ou deseja 
se vincular, sendo que, pelo 
menos 75% com temas sobre 
turismo nos últimos quatro anos; 
(*) 

X X X X 

8 - Tenha produção intelectual 
equivalente a 160 pontos na área 
(Qualis Capes) nos últimos 
quatro anos completos mais o 
ano corrente até o dia estipulado 
no edital de solicitação de 
credenciamento/recredenciament
o.(*) 

X X X X 

9 - Coordenar e/ou Participar de 
no mínimo 1 (um) projeto de 
pesquisa financiado no interstício 
de 4 (quatro) anos completos 
mais o ano corrente até o dia de 
solicitação de 
credenciamento/recredenciament
o; 

Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável 

10 - Ter orientado pelo menos 
um Projeto de Iniciação Científica 
nos últimos quatro anos ou 
orientação de doutorado; 

Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável 

11 - Ter ofertado disciplina 
atendendo as demandas do 
colegiado do Programa, a cada 
dois anos no mínimo e 60 horas 
no quadriênio;  

- - X Recomendável 

12 - Ter orientação concluída de 
dissertação de mestrado no 
interstício de 4 anos de entrada 
no programa  

- - X Recomendável 

13 - Estar vinculado a no máximo 
mais um programa.  

X X X X 

 
 


