
RESOLUÇÃO N°. 01/MPPCA/2012, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012. 

 

Dispõe sobre credenciamento e 
recredenciamento de professores no Curso 
de Mestrado Profissional em Perícias 
Criminais Ambientais 

 

A coordenação do Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Perícias 
Criminais Ambientais, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a 
Resolução 05/CUn/2010, o Regimento do Curso de Pós-Graduação em Mestrado 
Profissional Perícias Criminais Ambientais da UFSC e tendo em vista o que decidiu o 
colegiado deste curso de pós graduação na reunião de 25 de outubro de 2012, 
RESOLVE: 

 

APROVAR os critérios para credenciamento e recredenciamento de professores no 
Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional Perícias Criminais Ambientais da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Art. 1° . O pedido de credenciamento ou recredenciamento deve ser submetido à 
aprovação do Colegiado Delegado do Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional 
Perícias Criminais Ambientais (MPPCA) pelo Docente.  

 

Parágrafo Único. A avaliação do pedido de credenciamento ou de recredenciamento 
será realizada por uma comissão, composta por três membros do Colegiado Pleno do 
MPPCA/UFSC, pautando-se pelos critérios estabelecidos por estas normas.  

 

DO CREDENCIAMENTO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL  
 

Dos Docentes Permanentes 
 

Art. 2°. Serão credenciados como PERMANENTES, aqueles docentes que atuam no 
Programa, sendo credenciados como orientadores, desenvolvendo as principais 
atividades de ensino, orientação de dissertações, além de participarem de  projetos de 
pesquisa do Programa e possuírem vínculo funcional administrativo com a UFSC, ou 
atenderem as condições especiais em caráter excepcional previstas pela CAPES, 
devendo atender os seguintes critérios: 

I - Ter o título de doutor, obtido no mínimo há um ano ou completar um ano até 
dezembro do ano do credenciamento;  

II - Apresentar plano de trabalho detalhado, para os próximos três anos, 
incluindo atividades de ensino, de pesquisa, publicações e de orientação de alunos, além 
de disponibilidade para atividades administrativas (comissões, representações e 
pareceres), científicas (participação em bancas, organização de eventos, entre outros) 
e/ou de extensão. 

III - Ter sua produção científica e acadêmica vinculada às linhas de pesquisa do 
Curso. 



2 
 

IV - Apresentar produção científica nos três últimos anos (incluindo o ano em 
curso) de, no mínimo, três publicações na íntegra em periódicos classificados pelo 
Qualis, sendo pelo menos um em periódico de classificação mínima B3 (em relação a 
esta questão, consideramos o que a área preconiza para o mestrado profissional). 

V - Manter vinculação com Curso de Graduação da UFSC, com exceção dos 
enfermeiros técnico-administrativos docentes a serem credenciados para o Mestrado 
Profissional. 

 

Parágrafo Único. Para solicitação de credenciamento o professor deverá encaminhar 
carta de solicitação ao Colegiado Delegado do MPPCA, acompanhada do Plano de 
Trabalho e Currículo Lattes (últimos 3 anos) atualizado no mês da solicitação do 
credenciamento, comprovantes das produções científicas, incluindo os artigos no prelo 
ou enviados para publicação, dos últimos 3 anos. 

 

Art. 3°. O credenciamento dos docentes está vinculado ao número de vagas 
disponibilizado pelo Curso MP, sendo que o preenchimento das vagas será de acordo 
com o cumprimento pleno dos critérios e da soma total da pontuação obtida nas 
publicações já realizadas. O número de pontos por publicação do QUALIS é o seguinte: 
A1 = 100 pontos; A2 = 85 pontos; B1 = 70 pontos; B2 = 50 pontos; e B3 = 30 pontos. 

 

Art. 4º. Para a homologação do re/credenciamento do docente, válido por três (3) anos, 
o Colegiado Delegado do MPPCA basear-se-á no parecer da Comissão de 
Credenciamento. 

 
Dos Docentes Colaboradores 

 
Art. 5°. Serão credenciados como colaboradores os docentes da própria UFSC 
(participantes internos) ou de outras instituições (participantes externos) que contribuem 
para o Programa de forma sistemática, ministrando disciplinas, colaborando em projetos 
de pesquisa. 

 

§ 1°.  O credenciamento dos docentes na categoria colaborador atenderá aos seguintes 
critérios: 

a. Docentes do Curso que não atendam a todos os requisitos para serem 
enquadrados como docentes permanentes ou visitantes, mas participem de 
forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de 
ensino ou extensão e/ou da orientação de discentes. 

b. Docentes aposentados que cumpram os requisitos relativos ao inciso IV do 
artigo 2°. 

§ 2°. Os professores credenciados como COLABORADORES no último ciclo 
avaliativo da CAPES deverão encaminhar a solicitação de recredenciamento como 
PERMANENTE, conforme artigos 2 e 3; à exceção de professores aposentados ou 
visitantes.  
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Dos Docentes Visitantes 
 
Art. 6°.   Serão credenciados como visitantes aqueles docentes vinculados a outras 
instituições do ensino superior no Brasil ou no exterior, que durante um período 
contínuo e determinado estejam à disposição da UFSC, contribuindo para o 
desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas. 

 

DO RECREDENCIAMENTO 
 
Art. 7°. O recredenciamento de docentes do MPPCA deverá ocorrer a cada três anos. 

 
Art. 8°. Para o recredenciamento de docentes do MPPCA para o curso de Mestrado, 
serão consideradas as exigências explicitadas nos art. 2°, 3°, 4° e 5°. 

 
Art. 9°. O docente deve ter ministrado, no mínimo, duas disciplinas no MPPCA no 
último triênio. 

 
Art. 10. O recredenciamento levará em conta a avaliação do desempenho docente 
durante o período avaliado, por meio de ficha de avaliação preenchida pelos discentes. 
Esta avaliação acontecerá ao término de cada período. 

 
DO DESCREDENCIAMENTO 

 
Art. 11. Serão descredenciados do MPPCA, após apreciação do Colegiado Delegado, 
com base nos resultados das análises da comissão de credenciamento: 

a. os docentes que solicitarem o descredenciamento;   

b. os docentes que não atenderem as normas explicitadas nos artigos anteriores. 

 
Art. 12. O docente descredenciado não poderá abrir vagas na seleção subseqüente nem 
oferecer disciplinas. Deverá concluir as orientações em andamento e poderá apresentar 
nova solicitação de credenciamento quando voltar a preencher os requisitos.  

 
Parágrafo único.  O docente descredenciado permanecerá como professor colaborador 
do MPPCA enquanto ainda possuir orientandos. 

 

Art. 13. Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do Curso de 
Pós-Graduação Mestrado Profissional Perícias Criminais Ambientais. 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 14. O MPPCA definirá anualmente a necessidade de novos credenciamentos, 
preferencialmente no primeiro semestre. 
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Art. 15. O re/credenciamento do docente aprovado pelo colegiado deverá ser 
homologado pela Câmara de Pós-Graduação. 

 
Art. 16. Esta resolução entra em vigor após sua aprovação no Colegiado Delegado do 
Curso e homologação pela Câmara de Pós-Graduação, revogando as disposições em 
contrário. 

 

Florianópolis, 27 de março de 2012. 

 

Homologada pela Câmara de Pós-Graduação em 28/02/13 
 


