
Pontif́ıcia Universidade Católica de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduacão em Informática

RESOLUÇÃO PPGINF No
¯ 02/2015, de 17 de dezembro de 2015

Regula o processo de renovação de

credenciamento do corpo docente

permanente

O Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Informática da Pontif́ıcia

Universidade Católica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,

CONSIDERANDO a decisão da assembleia de professores do PPGINF, em sessão plenária realizada

no dia 25 de Novembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1o
¯ Para atuar no Programa de Pós-Graduação em Informática da PUC Minas é necessário que

os professores estejam credenciados por meio de uma portaria do coordenador.

§ 1o
¯ – O credenciamento habilita o professor a atuar como membro permanente do programa,

podendo realizar atividades de docência, orientação e pesquisa.

Art. 2o
¯ O credenciamento de novos professores e a renovação do credenciamento de professores já

credenciados serão feitos em um único processo que ocorrerá trianualmente, a partir de 2016.

§ 1o
¯ – Uma análise preliminar será feita em novembro do primeiro e segundo anos do peŕıodo

avaliado.

§ 2o
¯ – O processo de renovação de credenciamento ocorrerá no último trimestre do terceiro

ano do peŕıodo avaliado.

§ 3o
¯ – O processo de análise para renovação de credenciamento será conduzido pelo colegiado,

sob presidência do coordenador do programa, tomando como base os critérios definidos

no Art. 3o
¯ desta resolução.

Art. 3o
¯ Serão renovados os credenciamentos, os professores que possuirem bolsa de Produtividade em

Pesquisa no CNPq ou que satisfizerem os seguintes critérios,
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i – Critério referente a publicação: possuir pelo menos 5 artigos publicados, sendo, pelo

menos, 1 artigo no estrato superior (A1-A2-B1). Além disto, pelo menos 1 artigo

deve ser em periódico.

ii – Critério referente a projeto: mı́nimo de um projeto como coordenador ou mı́nimo

de três submissões de projeto como coordenador.

§ 1o
¯ – Artigos aceitos para publicação também poderão ser contabilizados

§ 2o
¯ – Publicações (p) conjuntas entre docentes permanentes (d) do PPGINF serão contabili-

zadas para todos os docentes.

§ 3o
¯ – Os projetos devem ser financiados por órgãos de fomento externos à PUC Minas. Pro-

jetos com financiamento de empresas também serão considerados.

§ 4o
¯ – Caso o professor que possua bolsa de Produtividade em Pesquisa no CNPq, e que

venha a perder a bolsa ao longo do peŕıodo avaliado deverá satisfazer todos os critérios

referentes a publicação e a projeto.

Art. 4o
¯ O número máximo de professores que não terão renovados seus credenciamentos será igual a

1 (um).

§ 1o
¯ – Caso haja mais que um professor que não atenda os critérios estabelecidos no Art. 3o

¯

serão adotados os critérios de desempate a seguir, respeitando a ordem, sendo pior

classificado como o candidato a não renovação de credenciamento.

i – Somatório de periódicos no estrato restrito x peso do grupo restrito;

ii – Somatório de periódicos no estrato geral x peso do grupo geral;

iii – Somatório de conferências no estrato restrito x peso do grupo restrito;

iv – Somatório de conferências no estrato geral x peso do grupo restrito;

v – Número de publicações por estrato, sendo A1 o primeiro avaliado e B3 o

último avaliado;

vi – Número de projetos coordenados;

vii – Número de projetos submetidos.

Art. 5o
¯ Ficam revogadas todas as disposições contrárias a este documento referentes ao credenciamento

e renovação de credenciamento dos professores.


