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 REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO, 

RECREDENCIAMENTO, DESCREDENCIAMENTO E 

ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

   

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes), no uso de suas atribuições, regulamenta o processo de 

credenciamento de novos professores; e o recredenciamento, enquadramento e 

descredenciamento pelo período máximo de 1 (um) ciclo avaliativo da CAPES. 

 

Art. 1º — O presente regulamento tem por base as diretrizes e normas do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação, notadamente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior (CAPES), como também o Regimento Geral da Unimontes, o Projeto Pedagógico e o 

Regulamento do Programa. 

 

Art. 2º — Em relação à integração do corpo docente do PPGE: 

(a) Credenciamento é o ato administrativo de inclusão de um professor; 

(b) Enquadramento é o posicionamento em uma das três categorias docentes: permanente, 

visitante e colaborador; 

(c) Habilitação é o ato administrativo que qualifica o professor do Programa para atuar 

como orientador; 

(d) Recredenciamento é o ato administrativo de renovação e/ou manutenção do 

credenciamento do professor; 

(e) Descredenciamento é o ato administrativo de desligamento de um professor do corpo 

docente do Programa. 

 

Art. 3º — O credenciamento, enquadramento, recredenciamento e descredenciamento dos 

professores permanentes, aprovados pelo Colegiado, terá a validade máxima de 1 (um) ciclo 

avaliativo pela CAPES. Após esse período, é feita nova análise e avaliação. 

 

Art. 4º — O corpo docente é composto por professores portadores de título de doutor em 

Educação ou áreas afins, a critério do seu Colegiado e em consonância com a sua área de 

concentração e linhas de pesquisa.  
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Art. 5º — Somente professores credenciados pelo Colegiado do Programa poderão integrar o 

corpo docente do PPGE. 

 

Art. 6º — É facultada ao professor do PPGE a participação no quadro docente de um outro 

programa de pós-graduação stricto sensu, sendo que, excepcionalmente, até 30% desses 

professores podem atuar em um outro programa, desde que profissionais, em rede ou a 

distância, na mesma ou em outra(s) instituição(ões), respeitadas as diretrizes da CAPES a 

respeito. 

 

Art. 7º — A docência em disciplina, a atuação como conferencista, a participação em Banca 

Examinadora, a coautoria em publicações, ou a coorientação de Dissertação, atuações 

compreendidas como atividades esporádicas, não qualificam um profissional como integrante 

do corpo docente do PPGE. 

 

Art. 8º — Os professores credenciados no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

serão enquadrados em uma das três categorias: permanente, visitante ou colaborador. 

 

Art. 9º — Para o credenciamento de professor externo à Unimontes é exigida a assinatura de 

acordo formal pelo professor e pela instituição de origem, adotando-se modelo aprovado pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG). 

 

Art. 10º — Poderá ser permitido ao professor externo à Unimontes, credenciado como professor 

permanente do PPGE, assumir a coordenação de atividades acadêmicas. 

 

Art. 11º — Integram a categoria Professor Permanente, os professores portadores do título de 

Doutor em Educação ou em áreas correlatas, que atendam aos seguintes pré-requisitos: 

(a) Desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

(b) Possuem significativa produção qualificada pelos estratos A da área Educação do 

Qualis-CAPES; 

(c) Orientam ou coorientam alunos no Mestrado; 

(d) Tenham vínculo funcional com a Unimontes; ou, excepcionalmente, tenham sido 

cedidos por autorização formal pela instituição a qual possuem vínculo funcional de 

origem; ou, excepcionalmente, na qualidade de professor aposentado, tenham sua 
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participação aprovada em conformidade com a legislação; 

(e) Ter regime de 40 horas de trabalho ou de Dedicação Exclusiva; 

(f) Possuir perfil de produção compatível com a área da Educação e da linha de pesquisa 

de ingresso, expresso na natureza dos seus projetos de pesquisa e da sua produção 

intelectual; 

(a) Excepcionalmente, tenham sido cedidos por autorização formal pela instituição a qual 

possuem vínculo funcional de origem; 

(b) Excepcionalmente, na qualidade de professor aposentado, tenham sua participação 

aprovada em conformidade com a legislação. 

 

Art. 12º — O professor permanente deve constituir, pelo menos, 70% (setenta por cento) do 

corpo docente do Programa. 

 

Art. 13º — Integram a categoria Professor Visitante, os professores portadores do título de 

Doutor em Educação ou em áreas correlatas, que mantenham vínculo funcional com outras 

instituições e que sejam liberados das atividades correspondentes a esse vínculo para 

colaborarem com o PPGE, por um período contínuo e em regime de dedicação integral, em 

projetos de pesquisa e/ou atividades de ensino. 

 

Art. 14º — O credenciamento de professor visitante se dará mediante edital específico.  

 

Art. 15º — Integram a categoria Professor Colaborador os portadores do título de Doutor em 

Educação ou em áreas correlatas que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados 

como Permanente ou como Visitante, mas participam de forma sistemática do desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, ou de atividades de ensino ou extensão, ou da orientação ou 

coorientação de Dissertação, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo funcional 

com a Unimontes. 

 

Art. 16º — São competências do professor que integra a categoria Permanente: 

(a) Oferecer, pelo menos, uma disciplina por ano; 

(b) Disponibilizar, pelo menos, uma vaga de orientação no Processo Seletivo de Aluno 

Regular; 

(c) Realizar atividades de orientação; 
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(d) Coordenar, no mínimo, um projeto de pesquisa financiado ou institucionalizado 

compatível com a área de concentração e linha de pesquisa a qual se vincula; 

(e) Compor o Colegiado do Programa, a seu critério ou a critério do Colegiado;    

(f) Compor comissões de auxílio ao desenvolvimento das atividades do Programa; 

(g) Participar de bancas examinadoras; 

(h) Orientar os planos de estudo, pesquisa e produção acadêmica de seus orientandos, 

acompanhando e avaliando seu desenvolvimento; 

(i) Zelar pelo cumprimento dos prazos acadêmicos de seus orientandos; 

(j) Envidar os esforços necessários para prover as condições materiais e técnicas para que 

o orientando desenvolva seu trabalho de pesquisa a contento; 

(k) Dar assistência ao orientando na elaboração e no desenvolvimento do seu projeto de 

dissertação, em conformidade com as linhas de pesquisa do Programa; 

(l) Escolher um coorientador para a dissertação, pertencente ou não ao quadro da 

Unimontes, se assim julgar conveniente para a formação do estudante; 

(m) Garantir que a dissertação do orientando tenha sido submetida a um programa anti-

plágio previamente ao seu envio para defesa; 

(n) Presidir as bancas examinadoras quando for o orientador; 

(o) Verificar se a versão final da dissertação depositada contempla os ajustes necessários 

sugeridos pela banca examinadora; 

(p) Auxiliar o orientando na elaboração da produção científica decorrente de sua 

dissertação; 

(q) Liderar ou participar de grupo de pesquisa institucionalizado na Unimontes e/ou 

certificado pelo Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq; 

(r) Justificar por escrito ao Colegiado do Programa caso desista da orientação de um 

estudante em qualquer época; 

(s) Apresentar, quando solicitado e nos prazos estabelecidos, relatórios de suas atividades; 

(t) Subsidiar o Colegiado do Programa emitindo parecer em relação às condições do aluno 

de receber ou manter bolsa de estudos; 

 

Art. 17º — São competências do professor que integra a categoria Visitante: 

(a) Oferecer disciplinas, quando solicitado pelo Colegiado; 

(b) Colaborar no desenvolvimento de projeto de pesquisa; 

(c) Participar de bancas examinadoras; 
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(u) Participar de grupo de pesquisa institucionalizado e certificado pelo Diretório do Grupo 

de Pesquisa do CNPq; 

(d) Apresentar, quando solicitado e nos prazos estabelecidos, relatórios de suas atividades. 

 

Art. 18º — São competências do professor que integra a categoria Colaborador: 

(a) Oferecer disciplinas, quando solicitado pelo Colegiado; 

(b) Disponibilizar, pelo menos, uma vaga de orientação no Processo Seletivo de Aluno 

Regular; 

(c) Realizar atividades de orientação; 

(d) Captar financiamento por meio de Chamadas de agências de fomento; 

(e) Coordenar ou participar de projeto de pesquisa; 

(f) Participar de bancas examinadoras; 

(g) Orientar os planos de estudo, pesquisa e produção acadêmica de seus orientandos, 

acompanhando e avaliando seu desenvolvimento; 

(h) Zelar pelo cumprimento dos prazos acadêmicos de seus orientandos; 

(i) Envidar os esforços necessários para prover as condições materiais e técnicas para que 

o orientando desenvolva seu trabalho de pesquisa a contento; 

(j) Dar assistência ao orientando na elaboração e no desenvolvimento do seu projeto de 

dissertação, em conformidade com as linhas de pesquisa do Programa; 

(k) Escolher um coorientador para a dissertação, pertencente ou não ao quadro da 

Unimontes, se assim julgar mais conveniente para a formação do estudante; 

(l) Garantir que a dissertação do orientando tenha sido submetida a um programa anti-

plágio previamente ao seu envio para defesa; 

(m) Presidir as bancas examinadoras quando for o orientador; 

(n) Verificar se a versão final da dissertação depositada contempla os ajustes necessários 

sugeridos pela banca examinadora; 

(o) Auxiliar o orientando na elaboração da produção científica decorrente de sua 

dissertação; 

(p) Liderar ou participar de grupo de pesquisa institucionalizado na Unimontes e/ou 

certificado pelo Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq;  

(q) Subsidiar o Colegiado do Programa emitindo parecer em relação às condições do aluno 

de receber ou manter bolsa de estudos; 

(r) Apresentar, quando solicitado e nos prazos estabelecidos, relatórios de suas atividades. 
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Art. 19º — O credenciamento de professores no Programa será por fluxo contínuo, mediante 

envio de proposta de credenciamento para a Coordenação do Programa. 

 

Art. 20º — A solicitação de credenciamento deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

(a) Requerimento contendo dados pessoais, profissionais e acadêmicos e explicitando a 

linha de pesquisa a qual pretende vincular-se; 

(b) Comprovação de titulação — cópia do diploma ou ata de defesa; 

(c) Plano de trabalho, para a Quadrienal-CAPES em vigência, que conste (i) as disciplinas 

que pretende ministrar; (ii) número de vagas que pretende disponibilizar em cada 

Processo Seletivo de Aluno Regular; (iii) atividades de pesquisa a serem desenvolvidas; 

(iv) quantitativo e detalhamento de publicações bibliográficas pretendidas (artigos por 

estratos do Qualis-CAPES, livro, capítulo de livro, trabalho apresentado e publicado em 

anais de eventos); (v) atividades de cooperação institucional (desenvolvimento de 

projetos, participação em ações específicas de Programa de Pós-Graduação em outra 

instituição, participação em grupo de pesquisa vinculado a outra instituição); 

(d) Projeto de Pesquisa compatível com o escopo do Programa e à linha de pesquisa de 

ingresso, institucionalizado ou a ser institucionalizado na Unimontes (se for professor 

do quadro de efetivos da universidade) e com potencial de ser submetido à agência de 

fomento; 

(e) Currículo Lattes atualizado no mês de envio da proposta de credenciamento. 

 

Art. 21º — A solicitação de credenciamento será enviada à Coordenação do Programa, que 

encaminhará para a Comissão de Credenciamento Docente. 

 

Art. 22º — Na análise da solicitação, a Comissão de Credenciamento Docente se pautará: 

(i) no número de professores que compõe o corpo docente do Programa; 

(ii) no número de professores vinculados à linha de pesquisa indicada pelo professor 

solicitante; 

(iii) a efetiva necessidade de ampliação do corpo docente; 

(iv) o potencial de atuação em docência, coordenação de projeto de pesquisa, produção 

bibliográfica qualificada e de orientação presente no Currículo Lattes do candidato; 

(v) o perfil do candidato em aderência ao escopo do Programa e à linha de pesquisa de 

ingresso.  
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Art. 23º — A Comissão de Credenciamento Docente submeterá sua análise ao Colegiado do 

Programa, indicando aprovação do credenciamento como professor permanente ou 

colaborador. 

 

Art. 24º — O Colegiado do Programa se reunirá nos meses de junho e novembro de cada ano 

para a apreciação da análise feita pela Comissão de Credenciamento Docente.  

 

Art. 25º — Exigir-se-á, do professor que compõe o corpo docente do Programa, produção 

intelectual regular de valor reconhecido na área da Educação, a qual deve atender aos seguintes 

requisitos, previstos nos documentos da área de Educação da CAPES: 

I. Por quadriênio, no mínimo 4 (quatro) produtos, sendo pelo menos 3 (três) artigos em 

periódicos dos estratos A do Qualis CAPES — preferencialmente em A1 — e/ou um 

livro ou capítulo de livro, sendo que, no máximo, 1 (um) desses produtos pode ser 

publicado em revista científica vinculada ao PPGE ou editora universitária da 

Unimontes. 

II. Anualmente, pelo menos uma produção na Área de Educação, dentre as seguintes: 

(a) Apresentação de trabalho em evento internacional, nacional ou regional com ISSN;  

(b) Trabalho completo em anais de eventos nacionais ou internacionais com ISSN; 

(c) Relatório de pesquisa finalizado; 

(d) Assessorias e consultorias; 

(e) Desenvolvimento de material didático e instrucional; 

(f) Desenvolvimento de aplicativo; 

(g) Editoria de periódico estratificado no Qualis-CAPES; 

(h) Parecer técnico; 

(i) Organização de evento com ISSN; 

(j) Desenvolvimento de produto; 

(k) Desenvolvimento de técnica; 

(l) Serviços técnicos: consultorias, assessoria, comissões etc.; 

(m) Participação em bancas de qualificação, defesa de dissertação, tese ou trabalho de 

conclusão de curso; 

(n) Orientação de iniciação científica e/ou trabalho de conclusão de curso; 

(o) Orientação de dissertação ou tese em outros programas; 

(p) Outras produções aprovadas pelo Colegiado do Programa, dentre elas: cursos de curta 
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duração, palestras, programa de rádio e TV, traduções. 

 

Art. 26º — Os professores serão incentivados a publicar, no quadriênio, pelo menos um artigo 

em periódico internacional, nos estratos A do Qualis-CAPES, preferencialmente no idioma 

inglês e da área de Educação. 

 

Art. 27º — Os professores são incentivados a participar de comissões nacionais de avaliação; 

diretorias de associações científicas nacionais e internacionais; comitês, comissões, ou 

consultorias ad hoc em agências de fomento de âmbito nacional ou estadual; conselhos 

editoriais e ad hoc de periódicos; comissões científicas de eventos de caráter internacional, 

nacional ou regional. 

 

Art. 28º — A Comissão de Credenciamento Docente se reunirá anualmente, no mês de outubro, 

para analisar o perfil de cada professor que compõe o corpo docente do Programa, considerando 

as competências do professor permanente e do colaborador e sua produção intelectual. 

 

Art. 29º — Feita a análise, a Comissão de Credenciamento Docente poderá indicar o 

recredenciamento do professor em sua atual categoria; indicar o enquadramento de permanente 

para colaborador ou colaborador para permanente; ou indicar o descredenciamento. 

 

Art. 30º — O Colegiado do Programa se reunirá anualmente no mês de novembro para 

apreciação da análise feita pela Comissão de Credenciamento Docente. 

 

Art. 31º — Serão, ainda, descredenciados do corpo docente do PPGE: 

(a) A seu pedido, os professores que integram qualquer uma das três categorias docentes; 

(b) Os professores integrantes da categoria Visitante que tenha vencido o prazo de 

colaboração com o Programa; 

(c) Os professores que não cumprirem as competências descritas no Art. 16 e no Art. 18. 

 

Art. 32º — O professor poderá, mediante justificativa fundamentada, solicitar ao Colegiado do 

Programa a reconsideração da decisão de enquadramento ou descredenciamento. 

 

Art. 33º — A Comissão de Credenciamento Docente será eleita pelo Colegiado, sendo 
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composta por, pelo menos, quatro membros do corpo docente permanente sendo: pelo menos 

um professor de cada linha de pesquisa e o(a) coordenador(a) ou o(a) coordenador(a) adjunto 

do PPGE que presidirá a Comissão. 

 

Art. 34º — A Comissão de Credenciamento Docente terá mandato com validade por dois anos, 

podendo ser reconduzido por mais um mandato, e para o período subsequente será feita uma 

nova eleição. 

 

Art. 35º — O professor descredenciado que tiver orientandos será substituído por outro 

professor orientador indicado pelo Colegiado.  

 

 Art. 36º — Compete ao Colegiado do Programa decidir sobre os casos omissos neste 

Regulamento, em conformidade com os Regulamentos do Programa e da Unimontes e das 

Orientações da CAPES. 

 

Art. 37º — Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 38º — Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) da Universidade Estadual de Montes Claros. 

 

Montes Claros, 3 de março de 2022. 
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