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CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA ENTRADA DE PROFESSOR COLABORADOR NO 

QUADRIÊNIO 2017-2010, APROVADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO NO PPGENF DE 30 

DE NOVEMBRO DE 2017. 

1. Ter publicado ou aceitos para publicação, nos 3 anos anteriores a data da solicitação, artigos 

em periódicos Qualis b1 ou superior, atingindo pontuação maior ou igual a 300.  

2. Ter coordenado/participado, de pelo menos 1 projeto de pesquisa financiado nos últimos 2 

anos, na modalidade auxílio financeiro ou bolsa, ou ter projeto com mérito científico aprovado 

por agência de fomento ou instituição acadêmica; 

3. Ter concluído, no mínimo, co-orientação de 1 dissertação de mestrado, ou ter concluído a 

orientação de 3 trabalhos de conclusão de curso (graduação ou especialização) e/ou projetos de 

iniciação científica nos últimos 4 anos;  

Haverá acompanhamento dos docentes credenciados como colaboradores pela Comissão de 

Credenciamento do PPGENF que, antecedendo a avaliação quadrienal, emitirá parecer sobre a 

ascensão do docente como permanente ou o descredenciamento do professor colaborador; e o 

professor colaborador deverá ser avaliado em até 3 anos, após o seu ingresso. 

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA ENTRADA E PERMANÊNCIA DE PROFESSORES 

PERMANENTES NO QUADRIÊNIO 2017-2010, APROVADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE 30 

DE NOVEMBRO DE 2017. 

1. Ter publicado artigos em periódicos Qualis B1 ou superior, nos últimos 4 anos, cuja pontuação 

total (400 pontos) atenda aos critérios de avaliação da CAPES para o curso 5 e, dos artigos 

publicados no quadriênio, pelo menos 2 no estrato A;  

2. Ter coordenado, pelo menos, 1 projeto de pesquisa financiado nos últimos três anos, na 

modalidade auxílio financeiro ou bolsa);  

3. Ter concluído orientação de, no mínimo, 1 dissertação de mestrado ou tese de doutorado, 

assegurando uma defesa a cada ano. 

 

Haverá acompanhamento da produção docente pela Comissão de Credenciamento, e o 

professor permanente deverá ser avaliado nos dois anos que antecedem a avaliação quadrienal. 

Esta comissão emitirá parecer sobre a sua permanência como docente como permanente, ou 

como professor colaborador. 
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