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SEI 23.106.004992/2017-18 

RESOLUÇÃO PPGE/FE/UnB Nº 01/2016 

 

Dispõe sobre normas para credenciamento,  

recredenciamento e descredenciamento de 

professores orientadores no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade de Brasília. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de 

Educação (FE) da Universidade de Brasília (UnB), no uso de suas atribuições regimentais e 

considerando a decisão do Colegiado do Programa em reunião ordinária do CPPG, 

realizada em 13 de dezembro de 2016, estabelece as seguintes normas para o 

credenciamento e recredenciamento de professores orientadores no PPGE/ FE: 

 

Art. 1o . O credenciamento de novos professores no Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGE será realizado em uma das linhas de pesquisa, uma vez por ano, por 

meio de chamada pública regida por edital. 

 

§1º. Não haverá credenciamento de novos professores no último ano do quadriênio de 

referência de avaliação da CAPES. 

§2º. A chamada pública deverá ocorrer preferencialmente 60 dias antes da abertura dos 

processos seletivos para ingresso de estudantes dos cursos de mestrado acadêmico e 

doutorado. 

§3º Para os pedidos de recredenciamento, a Coordenação do PPGE, que constituirá 
comissão avaliadora composta pelos representantes das Linhas de pesquisa. 

 

§4º As instâncias de recursos serão: a primeira, Comissão de avaliação - CPG e a segunda, 
o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação – CPP. 

 

Art. 2o O credenciamento ou a renovação do credenciamento de professores orientadores 

para o PPGE será feito mediante apresentação à Coordenação do Programa de pedido 

contendo os seguintes itens: 

1. Formulário próprio do DPP, para solicitação de credenciamento ou sua renovação; 

2. Exposição de motivos de ingresso ou permanência no PPGE, explicitando: a) linha 

de pesquisa; b) pertinência de sua atuação no PPGE tendo em vista a linha de 

pesquisa e o(s) projeto(s) de pesquisa. 
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3. Indicação de grupos de pesquisa certificados de que participa, cadastrados no 

Diretório de Grupo de Pesquisa da Plataforma Lattes, com certificação da instituição 

de origem do pesquisador; 

4. Indicação da produção bibliográfica a ser considerada para fins do credenciamento 

ou do recredenciamento, com os respectivos Qualis da área de Educação; 

5. Plano de trabalho com metas de produção e de trabalho previstos para os quatro 

anos subsequentes ao do pedido apresentado; 

6. Projeto(s) de Pesquisa (até dois) a partir do(s) qual(is) receberá orientandos e 

encaminhará publicações como professor credenciado no PPGE. 

§1º. O requerente deverá anexar ao formulário o seu Currículo Lattes atualizado e a 

descrição de seu grupo de pesquisa proveniente do Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq. 

§2º. No caso de recredenciamento, os documentos deverão ser apresentados com 60 

(sessenta) dias de antecedência em relação à data de vencimento do ato de 

credenciamento em vigor. 

§3º. Para os pedidos de recredenciamento, recomenda-se ao candidato apresentar 

certificados e documentos relativos a atividades como: supervisão de pós-doutoramento, 

participação como professor visitante no país e no exterior; relação de professores visitantes 

recebidos pelo programa sob a sua supervisão; relação de orientandos em intercâmbio com 

Instituições de Educação Superior no país e no exterior (sobretudo bolsas-sanduíche); 

informações acerca da participação em eventos nacionais e internacionais; participação em 

comitês, consultorias, editoria de periódicos e de livros, participação em projetos de 

pesquisa de colaboração nacional e internacional. 

 

Art. 3º A solicitação de credenciamento ou recredenciamento para atuar como professor 

orientador no Curso de Mestrado requer indicação de, no mínimo, 4 (quatro) publicações 

realizadas nos quatro anos anteriores ao da solicitação. 

§1º. Pelo menos uma das quatro publicações deverá ser em periódicos científicos com 

classificação A1, A2, B1 ou B2 no Qualis CAPES da área de Educação.  

§2º. As demais publicações deverão ser  livros ou capítulos de livros com classificação L4, 

L3 ou L2 no Qualis CAPES da área de Educação. 

§3º. Só serão aceitos livros e/ou capítulos de livros de autoria do requerente. Livros 

organizados pelo interessado que não contenham capítulos de sua autoria não serão 

considerados. 
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Art. 4º A solicitação de credenciamento para atuar como professor orientador no Curso de 

Doutorado requer indicação de, no mínimo, 8 (oito) publicações realizadas nos quatro anos 

anteriores ao da solicitação. 

§1º. Pelo menos duas das oito publicações deverão ser em periódicos científicos com 

classificação A1, A2, B1 ou B2 no Qualis CAPES da área de Educação. 

§2º. As demais publicações deverão ser  livros ou capítulos de livros com classificação L4, 

L3 ou L2 no Qualis CAPES da área de Educação. 

§3º. Só serão aceitos livros e/ou capítulos de livros de autoria do requerente. Livros 

organizados pelo interessado que não contenham capítulos de sua autoria não serão 

considerados. 

 

Art. 5º Os candidatos a credenciamento como professores do curso de Mestrado deverão 

indicar experiência prévia de orientação como orientador principal de, pelo menos, 3 (três) 

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação ou projetos de iniciação científica ou 

monografias de especialização Lato Sensu. 

 

Art. 6º  Os candidatos a credenciamento como orientadores do curso de Doutorado deverão 

indicar experiência prévia de orientação como orientador principal de, pelo menos, 3 (três) 

dissertações de mestrado concluídas. 

 

Art. 7º  Serão credenciados os candidatos cujos pedidos estiverem em conformidade com o 

Art.2º e que atenderem aos critérios dos artigos 3º e 5º (para Mestrado), e 4º e 6º (para 

Doutorado) e Regulamento Geral da UnB e Documento de Área da Educação - Capes.  

 

Art.8º Os candidatos a credenciamento com formação em áreas-afins deverão comprovar 

efetivamente o desenvolvimento de pesquisa, produção bibliográfica e Projeto de Pesquisa 

para atuar no PPGE, na área de Educação.  

 

Art. 9º A solicitação de recredenciamento será avaliada, sucessivamente: 

a)  Pela Coordenação do Programa, a quem compete verificar a instrução do processo e 

designar Comissão de Avaliação; 

b) Pela Comissão designada e constituída por docentes do PPGE, sendo um deles da linha 

de pesquisa pretendida pelo professor a ser credenciado. Esse docente presidirá a 

Comissão que deverá emitir parecer observando os critérios estabelecidos nesta 

Resolução; 
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c) Pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (CPPG), que deliberará 

mediante acatamento ou não do parecer da Comissão designada; 

d) Pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-

Graduação da UnB (CPP), que deliberará mediante acatamento ou não do parecer do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (CPPG). 

 

Art. 10º A vigência do credenciamento será aquela estipulada pela Resolução CPP 

002/2011, ou por aquela que venha a substituí-la, podendo, contudo ser reduzida por 

processo de descredenciamento 

Art. 11º. O descredenciamento do Programa será feito: 

a) a pedido do docente; 

b) por caducidade do credenciamento sem apresentação e aprovação tempestiva de 
pedido de recredenciamento nos termos desta resolução; e, 

c) por decisão do Colegiado de Pós-Graduação em Educação fundamentada nas metas de 
publicação assumidas pelo docente em seu plano de trabalho e aquelas constantes nos 
documentos de área. 

Parágrafo único: Os professores credenciados que não atingirem as metas relativas à 
produção quadrienal serão descredenciados, ficando credenciados apenas de modo 
especifico para finalização das orientações em andamento. 

 Art. 12º Os casos omissos serão tratados pelo CPPG/ FE.  

Art. 13º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revoga-se a Resolução n. 

03/2011 do PPGE/FE.  

 

 

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2016. 

 

Profa. Dra. Maria Abádia da Silva 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

PPGE/FE/UnB 
 

 

 

Aprovada na 112ª Reunião Ordinária do CPPG  em 13/12/2016 

Aprovada  na 23a. reunião ordinária da CPG em 21/02/2017 

 Aprovada na 943a reunião ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação em 10/03/ 2017 

 

 


