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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Paraná determina que, a partir da data de homologação desta instrução 
normativa 001/2020, em substituição à normativa 002/2019 de 14 de novembro de 2019, todo 
processo de credenciamento e recredenciamento de docentes permanentes e colaboradores 

neste Programa, bem como seu respectivo processo de descredenciamento, quando couber, 
deverá ser regido pelas normas aqui estabelecidas, em conformidade com o Regimento Interno do 
Programa e observadas as resoluções e normas pertinentes emanadas dos órgãos da administração 
superior da UFPR. 

 
 
DO CREDENCIAMENTO 

 

Artigo 1º - Entende-se por credenciamento tanto o processo pelo qual se formaliza, pela primeira vez, 
o vínculo institucional entre um docente e o Programa de Pós-graduação em Letras da UFPR quanto 
o processo de solicitação de novo credenciamento por parte de docente que, tendo sido vinculado 
anteriormente ao Programa, foi descredenciado.  

 
Artigo 2º - A solicitação de credenciamento de docentes deverá ser realizada em atendimento a edital 
específico do Programa, aberto exclusivamente para esta finalidade. 

 
Parágrafo 1º – Os editais de credenciamento definirão o número de docentes a serem 
integrados ao Programa, bem como as linhas e/ou áreas de pesquisa específicas em que o 
Programa integrará os docentes, não sendo possível a inscrição de candidaturas para linhas e/ou 
áreas de pesquisa não mencionadas no edital. 

 
Parágrafo 2º – Os editais de credenciamento serão abertos regularmente no segundo semestre 
do último ano e no segundo semestre do penúltimo ano do interstício de avaliação da CAPES. 
Em casos excepcionais, o Colegiado do Programa poderá também propor a abertura de edital 
de credenciamento fora desse regime regular. As solicitações atendidas terão efeito para o ano 
seguinte ao pedido de credenciamento. 

 
Parágrafo 3º – Os detalhes de encaminhamento e documentação das solicitações serão 
definidos em edital específico. 

 
Parágrafo 4º – Solicitações de credenciamento de docentes de outras instituições devem 
respeitar os mesmos encaminhamentos descritos em edital de credenciamento. Nesses casos, 
caberá, adicionalmente, declaração de anuência da instituição de origem e parecer do Colegiado 
do Programa, indicando a relevância do credenciamento e as condições orçamentárias possíveis 
de serem executadas para que o docente possa cumprir suas atividades como professor 
colaborador ou permanente. 



 
Artigo 3º - Para a homologação de sua candidatura, os solicitantes deverão atender à totalidade dos 
seguintes critérios de elegibilidade: 

a) Possuir título de doutor; 
b) Possuir vínculo profissional com instituição de ensino superior; 
c) Possuir currículo lattes atualizado; 
d) Ter atividade regular de ensino na Graduação; 
e) Possuir vínculo com Grupo de pesquisa registrado no diretório do CNPq; 
f) Apresentar projeto de pesquisa, como coordenador, que se insira centralmente na área, no 

campo ou numa das linhas de pesquisa do Programa, atendendo às definições do edital; 
 
Artigo 4º - O processo de avaliação das solicitações de credenciamento será realizado por comissão 
indicada pelo Colegiado do Programa, tendo em vista uma análise qualitativa e quantitativa do 
currículo do candidato. 

 
Parágrafo 1º – A análise qualitativa esboçará o histórico do docente como pesquisador, tanto 
do ponto de vista da amplitude, da inserção e da regularidade de suas atividades quanto do ponto 
de vista de suas áreas efetivas de atuação, com o objetivo de avaliar o perfil do candidato como 
pesquisador e sua adequação à vaga pretendida. Serão levados em consideração os últimos 10 
(dez) anos de atividade do candidato (contabilizado o ano de solicitação). 
 
Parágrafo 2º – A análise quantitativa avaliará o desempenho do candidato nos 04 (quatro) anos 
anteriores a sua solicitação de credenciamento (contabilizado o ano de solicitação), 
considerando-se também a projeção concreta e comprovada de atividades e publicações 
“qualificadas” para o ano seguinte ao do processo de credenciamento. Serão levados em 
consideração os requisitos estabelecidos pelo Artigo 5º desta Normativa. 
 

Parágrafo 3º – No caso de haver número maior de candidatos do que o número de vagas que 
o Programa pode acolher, caberá à Comissão de Credenciamento decidir pelos candidatos que 
melhor se enquadrem nas áreas, nos campos ou nas linhas de pesquisa definidos no edital, 
levando em conta, para a fundamentação dessa decisão e para eventuais desempates, os 
requisitos estabelecidos pelo Artigo 5º desta Normativa. 

 
Artigo 5º - Para a análise quantitativa do desempenho, o candidato deverá atender aos índices 
mínimos estabelecidos para cada um dos seguintes requisitos: 
 
I - Atividades de orientação na graduação: 
 

a) Para além das atividades de orientação de trabalhos regulares de fim de curso (TCC, monografia 
etc.), ter concluído um mínimo de 02 (duas) orientações de iniciação à pesquisa e/ou docência 
nos últimos 04 anos, sendo ideal manter uma média de 1 orientação dessa natureza por ano; 

b) Envolver alunos de Graduação em suas atividades de docência, extensão e pesquisa, tendo 
incluído pelo menos 01 aluno nas equipes de cada um de seus projetos, sendo ideal incluir 1 
aluno de graduação por ano de vigência do projeto. 
 

II – Projetos de pesquisa: 
 

a) Ter no mínimo 01 e no máximo 02 projetos em andamento, sendo facultado ao docente ter ainda 
um terceiro, caso se trate de um projeto de natureza interinstitucional e/ou de um projeto 
financiado por agência de fomento; 

b) Projetos encerrados ou em andamento devem apresentar, como resultados, atividades e 
publicações que possam ser claramente identificadas como “produtos diretos” dos projetos de 
pesquisa. Uma vez garantidos os produtos identificados como seus resultados diretos, podem 
ser associadas aos projetos também publicações, atividades e orientações identificadas como 
“produtos indiretos” da pesquisa. 

 
III – Publicações: 



 
a) Ter publicado um mínimo de 50% de sua produção bibliográfica em veículos qualificados 

(periódicos e livros do estrato superior da classificação QUALIS), sendo ideal atingir o maior 
nível possível de produção qualificada; 

b) Distribuir de maneira equilibrada os esforços de publicação de produtos técnicos 
(organização de livros, de dossiês e de números temáticos de periódicos, publicação de 
materiais didáticos, de resenhas, de entrevistas, de verbetes e de textos em anais de eventos 
etc.) e produtos bibliográficos (artigos, capítulos de livro, livros acadêmicos autorais); 

c) Para o cálculo do seu desempenho, o candidato deve possuir em torno de 08 produtos 
bibliográficos nos últimos 04 anos, contanto que pelo menos 50% dessa produção possa ser 
classificada como “qualificada”. Observe-se que candidatos com 100% de produção 
“qualificada” podem atingir a mesma mediana com um número menor de publicações no 
quadriênio, do mesmo modo que será preciso um número maior de publicações para atingir 
a mediana caso a proporção de produtos qualificados seja inferior a 50%.  

 
IV – Participação em eventos e organização de eventos: 
 

a) Ter participado, com apresentação de trabalho, de pelo menos 02 eventos acadêmicos por ano, 
sendo ideal manter uma regularidade da circulação regional, nacional e interinstitucional; 
 

V- Atividades interinstitucionais: 
 

a) Desempenhar frequentemente a atividade de parecerista ad hoc de periódicos, editoras, órgãos 
governamentais e/ou agências de fomento; 

b) Coordenar ou participar de redes de cooperação e/ou projetos interinstitucionais, em nível 
regional, nacional ou internacional, bem como integrar e participar ativamente de Grupos de 
Pesquisa de outras instituições. 
 

Artigo 6º - Os docentes serão credenciados no Programa de Pós-Graduação em Letras na condição 
de professores permanentes ou professores colaboradores. 

 
Parágrafo 1º – Docentes que façam seu primeiro credenciamento num Programa de Pós- 
graduação stricto sensu serão acolhidos inicialmente na condição de professor colaborador. 

 
a) No primeiro ano de participação no Programa, caberá ao docente o desenvolvimento das 
atividades de ensino e de pesquisa. 
b) A partir do início do segundo ano, uma vez que mantido o atendimento aos requisitos 
descritos nos Artigos 3º e 9º desta Normativa, o docente passará à condição de professor 
permanente, cabendo-lhe, então, além das atividades de ensino e pesquisa, também a 
atividade de orientação: inicialmente, em nível de mestrado e, após concluídas duas 
orientações de mestrado, também em nível de doutorado. 
c) A critério do Colegiado de Curso, o período inicial de 1 ano como professor colaborador 
poderá ser estendido. 

 
Parágrafo 2º - Docentes que integrem ou já tenham integrado anteriormente o corpo docente 
de um Programa de Pós-graduação stricto sensu no Brasil ou de instituição similar no exterior 
poderão ser acolhidos imediatamente na condição de professores permanentes, se assim o 
desejarem, cabendo-lhes desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e orientação. 

 
Parágrafo 3º - Docentes com produção qualificada e expressiva na área, mas que preferirem 
desenvolver, além da pesquisa, apenas uma das duas outras atividades previstas para 
professores permanentes (ensino ou orientação), poderão solicitar o credenciamento no 
Programa apenas como professores colaboradores, observando-se, para tanto, os limites 
vigentes na área para a proporção entre professores permanentes e professores colaboradores. 
 
Parágrafo 4º - A efetivação do estatuto do docente como docente permanente no Programa está 
condicionada à possibilidade de o docente assumir ao menos uma orientação em seu primeiro 



ano como docente permanente. 
 
Parágrafo 5º - Caso seja identificada uma demanda urgente em alguma das linhas de pesquisa, 
que não possa ser coberta, no curto prazo, por nenhum outro docente do Programa, o Colegiado 
pode deliberar, extemporaneamente, sobre o credenciamento de um docente colaborador em 

regime de excepcionalidade, sendo o bastante, para tanto: da parte da linha de pesquisa 
diretamente envolvida, o encaminhamento de solicitação ao Colegiado, justificando 
circunstancialmente a urgência da demanda; e, da parte do docente, caracterizar-se como 
elegível, segundo as disposições do Artigo 3º desta Normativa. O docente credenciado sob essa 
condição será imediatamente integrado ao quadro de docentes colaboradores pelo período 
máximo de até 04 semestres letivos, cabendo seu desligamento imediato ao final desse período, 
assim como o impedimento de ocupação da mesma condição, neste Programa, pelos 02 anos 
subsequentes ao seu desligamento. Ao docente na condição de colaborador em regime de 
excepcionalidade serão facultadas, exclusivamente, as atividades de pesquisa e de ensino. A 
esse docente é vedada, além da atividade de orientação, a progressão automática à condição de 
docente permanente. Para aceder a essa condição, o docente deve submeter-se ao processo 
formal de credenciamento, seguindo o cronograma regular e os termos descritos nesta 
Normativa. Ao solicitar o credenciamento formal, professores que mantiveram, por pelo menos 
2 semestres letivos, o vínculo como docentes colaboradores em regime de excepcionalidade, 
poderão solicitar seu credenciamento direto na modalidade de docente permanente, sendo-lhes 
então facultadas as atividades de pesquisa, docência e orientação. 
 

 
DO RECREDENCIAMENTO 

 

Artigo 7º - Entende-se por recredenciamento o processo quadrienal de confirmação do credenciamento 
dos docentes já vinculados ao Programa. 

 
Artigo 8º - Os processos de recredenciamento serão realizados por comissão indicada pelo Colegiado 
do Programa e terão em vista uma análise qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas pelo 
docente. 

 
Parágrafo 1º – A análise qualitativa esboçará o perfil histórico do docente como pesquisador 
e docente permanente do Programa, com o objetivo de avaliar tanto a amplitude, a inserção e a 
regularidade de suas atividades como professor, orientador e pesquisador quanto seu 
envolvimento nas demais atividades do Programa. Para efeito de avaliação, serão levados em 
consideração os dados dos últimos dois quadriênios (últimos 08 anos) e os requisitos 
estabelecidos pelo Artigo 9º desta Normativa. 
 
Parágrafo 2º – A análise quantitativa avaliará o desempenho do docente ao longo do quadriênio 
(últimos 04 anos), considerando-se também a perspectiva concreta e documentada de atividades 
e publicações “qualificadas” no primeiro ano do quadriênio seguinte. Para efeito de avaliação, 
serão levados em consideração os requisitos estabelecidos pelo Artigo 9º desta Normativa. 

 
Parágrafo 3º - O processo de avaliação será realizado automaticamente ao final do interstício 
de avaliação da CAPES, não sendo necessária a solicitação por parte dos docentes. 

 
Artigo 9º - As análises qualitativas e quantitativas do processo de recredenciamento deverão avaliar 
em que medida os docentes atendem os seguintes requisitos: 

 
I - Orientações 
 

a) Concluir um mínimo de 02 (duas) orientações de IC por quadriênio, sendo ideal manter uma 
média de 1 orientação de IC por ano – exceto nos casos de professores sênior; 

b) Envolver alunos de Graduação em suas atividades de docência, extensão e pesquisa na pós, 
incluindo pelo menos 01 aluno de graduação nas equipes de cada um de seus projetos 
(orientandos de IC, TCC, monografia ou apenas graduandos que participem de grupos de leitura 



e de estudos), sendo ideal incluir 1 aluno de graduação por ano de vigência do projeto – exceto 
nos casos de professores sênior; 

c) Observar o princípio do equilíbrio na distribuição das orientações em cada linha de pesquisa; 
d) Manter sempre um mínimo de 04 e um máximo de 10 orientações (em andamento) de mestrado 

e/ou doutorado;  
e) Concluir um mínimo de 03 orientações (de mestrado e/ou doutorado) por quadriênio; 
f) Concluir 02 orientações de mestrado antes de acolher a primeira orientação de doutorado; 
g) Manter contato regular com os orientandos, acompanhar seu trabalho de pesquisa, recomendar-

lhes disciplinas a serem cursadas no Programa ou em outros PPGs, indicar-lhes eventos 
importantes da área, orientar o processo de redação de suas dissertações/teses e procurar 
responder suas demandas tão logo quanto possível;  

h) Observar os prazos de qualificação e de defesa de cada um de seus orientandos; 
i) Comunicar a Coordenação sempre que tiver conhecimento de qualquer situação irregular no 

andamento da pesquisa do orientando; 
j) Ao se ausentar das atividades letivas (em razão de missões de trabalho, férias e/ou demais 

afastamentos), programar-se para antecipar as demandas dos orientandos que estejam às vésperas 
de entregar o material para a qualificação e/ou defesa, cuidando para que o período de seu 
afastamento não atrapalhe a dinâmica de leitura e comentário dos trabalhos, nem atrase as 
providências necessárias para a composição das bancas; 

 
II – Oferta de disciplinas 
 

a) Definir a oferta e o horário das disciplinas em conjunto com os colegas da linha de pesquisa e da 
área de concentração, tendo sempre em vista: 

• que o Programa deve cumprir a oferta de todo o elenco de disciplinas (são 21 em cada 
área de concentração) no intervalo de 01 quadriênio; 

• que o contingente de novos ingressantes no mestrado e no doutorado em determinados 
anos pode ter demandas variáveis, cujo atendimento deve ser discutido conjuntamente, 
tanto nas linhas quanto no contexto mais amplo da área de concentração; 

• que os orientadores devem procurar antecipar demandas específicas de seus novos 
orientandos e, sempre que possível, levá-las em consideração ao definir tanto o programa 
das disciplinas a serem ofertadas quanto seu ritmo de oferta. 

b) Ofertar pelo menos uma disciplina na pós a cada 02 anos, sendo comum a oferta de 01 disciplina 
por ano. Esse compasso de oferta deve ser adequado às demandas específicas de cada linha de 
pesquisa e/ou de cada docente (em função de seu quadro de orientandos). Para evitar 
desequilíbrios na distribuição da carga didática entre os docentes permanentes, não é 
recomendável a oferta de disciplinas todo semestre, a não ser em casos excepcionais. 

 
III – Projetos de pesquisa 
 

a) Manter pelo menos um projeto de pesquisa em andamento em cada linha de pesquisa a que esteja 
vinculado; 

b) Organizar as atividades de pesquisa em torno do menor número possível de projetos, sendo que 
o ideal é que cada docente tenha no mínimo 01 e no máximo 02 projetos simultaneamente em 
andamento, sendo-lhe facultado ter ainda um terceiro, caso se trate de um projeto de natureza 
interinstitucional; 

c) Garantir que os projetos resultem em um conjunto de publicações que possam ser claramente 
identificadas como “produtos diretos” dos projetos de pesquisa; 

d) Uma vez garantidas as publicações identificadas como resultados diretos da pesquisa em curso 
(ou recentemente concluída), podem ser associadas aos projetos também publicações, atividades 
e orientações identificadas como “produtos indiretos” do projeto de pesquisa; 

e) Manter atualizado o registro dos projetos de pesquisa no Lattes, tomando o cuidado de não 
produzir alterações retroativas, que mudem título, descrição e vigência de projetos já em 
andamento e, portanto, também já registrados na plataforma Sucupira; 

f) Manter atualizado, no Lattes, o registro dos alunos de graduação e dos orientandos de pós, além 
de docentes de outras instituições, que integram a equipe dos projetos de pesquisa; 

g) Indicar, no Lattes, eventuais financiamentos de agências de fomento nacionais e internacionais; 



h) Ao concluir um projeto de pesquisa, adicionar, como sentença final na descrição do projeto no 
Lattes, uma síntese quantitativa dos resultados, algo como: “Entre os resultados finais do projeto, 
destacam-se: a publicação de 03 artigos em periódico e 02 capítulos de livro, a realização de um 
simpósio temático (2019) e a orientação de 01 tese de doutorado, 02 dissertações de mestrado e 
03 projetos de IC”; 

i) Encaminhar a agências de fomento (Fundação Araucária, CAPES, CNPq etc.) solicitações de 
apoio financeiro, especialmente na forma de bolsas de produtividade, bolsas de estágio pós-
doutoral e bolsas de professor visitante. 

 
IV - Publicações 
 

a) Publicar um mínimo de 50% de sua produção bibliográfica em veículos qualificados (periódicos 
e livros do estrato superior da classificação QUALIS), sendo ideal atingir o maior nível possível 
de produção qualificada; 

b) Publicar ao menos 01 produto bibliográfico em livro ou periódico qualificado estrangeiro por 
quadriênio, sendo ideal atingir uma proporção de publicação internacional qualificada 
compatível com as dinâmicas de circulação internacional da produção em cada área de atuação 
no campo das Letras; 

c) Distribuir de maneira equilibrada os esforços de publicação, tendo em vista que a organização 
de livros (coletâneas), de dossiês e de números temáticos de periódicos, a publicação de materiais 
didáticos, de resenhas, de verbetes e de textos em anais de eventos, entre outros produtos, a 
despeito de toda a importância e relevância que possam ter como resultado de determinados 
projetos de pesquisa, são considerados produção técnica, não sendo contabilizados como 
produtos bibliográficos; 

d) Para atender às demandas vigentes da produção docente e alcançar a pontuação mínima no 
quadriênio, equivalente à mediana da área (definida sempre a posteriori, na véspera das 
avaliações quadrienais), o docente deve manter um ritmo regular de publicações, estimado em 
torno de 08 produtos bibliográficos por quadriênio (02 por ano), contanto que pelo menos 50% 
dessa produção possa ser classificada como qualificada. Docentes com 100% de produção 
qualificada podem atingir a mesma mediana com um número menor de publicações no 
quadriênio, do mesmo modo que será preciso um número maior de publicações para atingir a 
mediana caso a proporção de produtos qualificados seja inferior a 50%. O número estimado de 
publicações no quadriênio (em torno de 08) serve apenas de baliza. O importante é o docente 
atingir o equivalente à mediana da área com o maior índice possível de produção qualificada. 

 
V – Participação em eventos 
 

a) Participar, com apresentação de trabalho, de pelo menos 02 eventos acadêmicos por ano, sendo 
ideal manter uma regularidade da circulação regional, nacional e interinstitucional (como 
indicador da inserção nacional do trabalho de cada docente); 

b) Participar, com apresentação de trabalho, de pelo menos 01 evento acadêmico estrangeiro por 
quadriênio, sendo ideal manter uma circulação internacional regular, preferencialmente como 
resultado de ações e projetos de cooperação interinstitucional (como indicador da inserção 
internacional do trabalho de cada docente); 

c) Encaminhar solicitações de apoio à participação de eventos no país e fora do país tanto para as 
instâncias internas da UFPR (Programa, PRPPG, CAPES/Print) quanto para as agências de 
fomento, considerando que a captação de recursos (na forma de bolsas e auxílios) é um dos 
indicadores de qualificação da produção/atividade docente; 

 
VI – Organização de eventos 
 

a) Organizar, como ação institucional do Programa (contando sempre que possível com o 
respectivo apoio financeiro), pelo menos 01 evento acadêmico de pequeno porte (conferência de 
convidado nacional ou estrangeiro, mesa-redonda) por ano; 

b) Participar da organização conjunta (como ação institucional e/ou interinstitucional) de pelo 
menos 01 evento de médio/grande porte (Colóquios, Simpósios, Congressos etc.) no quadriênio, 
tendo em vista especialmente a importância, para o Programa como um todo, do acolhimento de 



eventos itinerantes das grandes Associações (nacionais e internacionais) e de Grupos de Pesquisa 
importantes de nossa área. 

 
VII – Interfaces com a comunidade local  
 

a) Quando pertinente à área de atuação como docente-pesquisador do Programa, coordenar e/ou 
participar de iniciativas que contribuam para a formação continuada de professores da Educação 
Básica; 

b) Quando pertinente à área de atuação como docente-pesquisador do Programa, coordenar e/ou 
participar de projetos e inciativas que desenvolvam políticas, tecnologias e materiais de apoio à 
formação de leitores; 

c) Organizar e/ou participar de ações extensionistas regulares, ligadas direta ou indiretamente à área 
específica de atuação, que contribuam para a transferência de conhecimento também para a 
comunidade local, não acadêmica, dando visibilidade às atividades desenvolvidas no Programa; 

 
VIII – Atividades interinstitucionais 
 

a) Integrar o conselho editorial permanente de periódicos importantes da área específica de atuação; 
b) Integrar comitês consultivos e/ou de assessoramento de agências de fomentos ou órgãos 

governamentais, bem como diretorias de associações da área; 
c) Desempenhar regularmente a atividade de parecerista ad hoc de periódicos, editoras e órgãos de 

fomento; 
d) Coordenar e/ou participar de redes de cooperação e projetos interinstitucionais, em nível 

regional, nacional e internacional, bem como integrar e participar de Grupos de Pesquisa de 
outras instituições; 

e) Liderar e/ou participar de Grupo de Pesquisa nucleado na UFPR e registrado no diretório de 
Grupos do CNPq, contribuindo para a sua inserção nacional e internacional; 

f) Contribuir para a ampliação do quadro de acordos e convênios de cooperação com Grupos de 
Pesquisa e/ou instituições estrangerias, coordenando ou participando de projetos integrados. 

 
IX – Participação na gestão do Programa 
 

a) Responder, com a maior brevidade possível, aos pedidos de informação enviados pela 
coordenação e pelos representantes de linhas, especialmente nos períodos de coleta de dados para 
o relatório anual do Programa; 

b) Atender prontamente aos pedidos da coordenação para atualização do currículo Lattes; 
c) Cumprir o prazo máximo de 60 dias para o fechamento das notas das disciplinas ofertadas; 
d) Envolver-se regularmente com as atividades administrativas do Programa; 
e) Participar anualmente (ou sempre que houver demanda) de comissões de curto prazo (Comissão 

de Seleção Especial, Comissão de Indicação de Teses/Dissertações, Comissão de Convalidação 
de Diplomas, Comissão de Seleção de PNPD, Comissão de Credenciamento, Comissão de 
Estágio etc.); 

f) Participar, em cada quadriênio, de pelo menos uma comissão de médio prazo (Comissão de 
Seleção, Comissão de Recredenciamento, Comissão de Reforma Curricular etc.); 

g) Assumir, no período equivalente a dois quadriênios, pelo menos um cargo de representação 
(COPOL, Comissão de Autoavaliação, Comissão Gestora). 

 
QUANTO AOS RESULTADOS E AOS ENCAMINHAMENTOS DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 10 - No que diz respeito à avaliação qualitativa do histórico do docente, a Comissão julgará 
como compatível com o perfil de pesquisador do Programa o docente que, no intervalo dos dois 
últimos quadriênios, atenda aos requisitos I a IX, definidos no Artigo 9º desta Normativa, do ponto 
de vista tanto da qualificação e do alcance de suas atividades e publicações quanto de seu 
envolvimento com o Programa. 

 
Artigo 11 - No que diz respeito à avaliação quantitativa do desempenho do docente, a Comissão 
julgará como compatível com o desempenho de pesquisador do Programa o docente que, ao longo do 



quadriênio, atenda, do ponto de vista da quantificação e da regularidade de suas atividades, de suas 
publicações e de seu envolvimento com o Programa, aos índices mínimos estabelecidos nos requisitos 
I a IX, definidos no Artigo 9º desta Normativa. 
 
Artigo 12 - Serão recredenciados automaticamente no Programa os docentes credenciados que se 
enquadrem no estabelecido nos Artigos 10 e 11 desta Normativa. 

 
Parágrafo 1º – Docentes que atendam ao estabelecido nos Artigos 10 e 11 desta Normativa, 
mas não tenham produção acadêmica para alcançar o equivalente a 100% dos pontos da 
mediana, serão recredenciados automaticamente caso se enquadrem em ao menos uma das 
quatro circunstâncias definidas a seguir: 

 
a. Se comprovarem a produção de itens com previsão concreta de publicação em 

livro ou periódico qualificado no interstício seguinte, nos casos em que a soma 
entre as prováveis pontuações desses itens a serem publicados e a pontuação 
efetivamente obtida no último interstício de avaliação integralize o mínimo de 
100% dos pontos da mediana; 

b. Se comprovarem o envolvimento em projeto acadêmico de longo prazo, com 
previsão concreta de publicação de resultados qualificados no interstício 
seguinte, nos casos em que a soma entre as prováveis pontuações desses itens a 
serem publicados e a pontuação efetivamente obtida no último interstício de 
avaliação integralize o equivalente a 100% dos pontos da mediana; 

c. Se comprovarem envolvimento em cargo ou função administrativa em período 
equivalente a pelo menos a metade do interstício de avaliação; 

d. Se comprovarem afastamento por motivo de saúde ou de força maior. 
 

Parágrafo 2º – Docentes que atendam ao estabelecido nos Artigos 10 e 11 desta Normativa, 
mas tenham produção acadêmica inferior a 100% e igual ou superior a 50% da pontuação 
equivalente à mediana da área e não se enquadrem em nenhuma das quatro circunstâncias 
descritas acima, serão recredenciados automaticamente como professores permanentes, mas 
ficarão em regime de acompanhamento, devendo cumprir o estabelecido no Artigo 13. Caso 
sua situação não se altere ao final do interstício em curso, esses docentes passarão 
automaticamente a ocupar, no interstício seguinte, a condição de professores colaboradores em 
regime de acompanhamento, cabendo-lhes o disposto no Artigo 14 desta Normativa. 

 
Parágrafo 3º – Docentes que não atendam ao estabelecido nos Artigos 10 e 11 desta Normativa 
e/ou tenham produção acadêmica igual ou inferior a 50% da pontuação equivalente à mediana 
da área, serão recredenciados automaticamente como professores colaboradores e ficarão em 
regime de acompanhamento até o final do interstício, devendo cumprir o estabelecido nos 
Artigos 13 e 14. Caso sua situação não se altere ao longo do interstício em curso, esses docentes 
serão descredenciados ao final do interstício. 

 
Artigo 13 – Docentes em regime de acompanhamento deverão encaminhar à coordenação, no mês 
de dezembro de cada um dos 04 anos do interstício seguinte, relatório de atividades e publicações que 
comprove o atendimento, na proporção anual, aos requisitos estabelecidos nos Artigos 10 e 11 desta 
Normativa. 
 

Artigo 14 - Quanto aos professores permanentes que, exclusivamente em razão do processo de 
avaliação de recredenciamento, passam a ocupar a condição de professor colaborador em regime de 
acompanhamento, cabe observar o seguinte: 

 
a) Permanecerão na condição de professor colaborador até o final do interstício em curso; 
b) Poderão ser reconduzidos à condição de professor permanente depois de cumprido o 

interstício em curso, no caso de atenderem ao disposto nos Artigos 10º, 11º e 12º desta 
Normativa no processo seguinte de recredenciamento; 

c) Ficarão impedidos de acolher novos orientandos até o final do interstício em curso; 



d) Deverão concluir, até o final do interstício em curso, todas as orientações já acolhidas e/ou 
transferir suas orientações para outro orientador; 

e) Na condição de professores colaboradores, além do exercício da atividade de pesquisa, 
deverão impreterivelmente optar pelo exercício de apenas uma das duas outras atividades 
do Programa: pela atividade de orientação, sempre que já tenham orientações em 
andamento, sendo-lhes vedado, nesse caso, o exercício da docência no Programa até o 
final do interstício em curso; ou pela atividade de docência, sempre que não tenham 
orientação em andamento, sendo-lhes vedado, também nesse caso, o acolhimento de novos 
orientandos. 

 

DO DESCREDENCIAMENTO 

 

Artigo 15 - Entende-se por descredenciamento o processo que, por solicitação do docente ou por 
indicação da comissão de recredenciamento, devidamente homologada pelo Colegiado, resulta no 
desligamento do docente do Programa. 

 
Artigo 16 - O descredenciamento pode ser solicitado pelo docente a qualquer momento, devendo o 
docente, nesse caso, apresentar um plano de redistribuição de suas orientações, caso as tenha. 

 
Artigo 17 - Serão automaticamente descredenciados do Programa os docentes que, tendo passado à 
condição de professores colaboradores como resultado da avaliação de perfil e desempenho, não 
conseguirem, ao final do interstício em curso, atender ao disposto nos Artigos 10º, 11º e 12º desta 
Normativa por ocasião da avaliação seguinte. 

 
Artigo 18 - Casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Programa, mediante apresentação de 
solicitação acompanhada de justificativas. 

 
Artigo 19 - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

Curitiba, 17 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 

Prof. Mauricio Mendonça Cardozo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR 


