
RESOLUÇÃO CPG/EEEC 001 

Anexa à Resolução CEPEC 750 

 

A presente resolução trata da categorização, 

credenciamento, descredenciamento, direitos e 

deveres de docentes do Programa de Mestrado 

em Engenharia Elétrica e de Computação da 

EEEC/UFG. 

 

Seção I 

 

Dos professores vinculados ao Programa 
 

Art. 1º. O corpo docente do Programa é composto por três categorias de docentes: 

 

I. Docentes Permanentes; 

 

II. Docentes Colaboradores; 

 

III. Docentes Visitantes. 

 

Art. 2º. Integram a categoria de Docentes Permanentes os docentes assim enquadrados pelo 

Programa e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos (Portaria 068/2004 da Capes): 

 

I .  desenvolvam atividades de ensino, na pós-graduação e na graduação; 

 

II.  participem de projeto de pesquisa da Universidade; 

 

III.  orientem alunos de mestrado do Programa, sendo devidamente credenciados como 

orientador pela Coordenadoria; e 

 

IV. tenham vínculo funcional com a Instituição ou, em caráter excepcional, considerando as 

especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes condições 

especiais: 

 

a) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do Programa; 

c) tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do 

Programa. 

 

§ 1º Dentro do que é disciplinado pelos “Parâmetros sobre a composição da categoria Docentes 

Permanentes dos Programas de Composição”, segundo Deliberação do Conselho Técnico e 

Científico da Capes/MEC, 86ª Reunião, 23 e 24 de maio de 2005: 

 

I. os Docentes Permanentes devem manter regime de dedicação integral à instituição – 

caracterizada pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho – admitindo-se que 

25% (vinte e cinco por cento) desses docentes tenham regime de dedicação parcial; 

 

II. os Docentes Permanentes podem participar de até 2 (dois) Programas na mesma 

Instituição; e 

 

III .  aceita-se que até 5% (cinco por cento) dos Docentes Permanentes do Programa sejam 

vinculados a outra Instituição. 



Art. 3º. Os Docentes Colaboradores podem desempenhar, mediante aprovação da 

Coordenadoria do Programa, somente 1 (uma) das seguintes atividades no Programa a cada ano: 

 

I. Orientar ou coorientar 1 (uma) dissertação de Mestrado defendida e aprovada; 

 

II. Ministrar 1 (uma) disciplina; 

 

III. Participar na produção de publicação relevante sem co-autoria de Docente Permanente 

do Programa. 

 

Art. 4º. Na constituição da Coordenadoria de Pesquisa e Pós-graduação da EEEC/UFG, serão 

observados: 

 

1. Os Docentes Permanentes possuirão direito a voto; 

 

2. Os Docentes Colaboradores terão direito a voz e não a voto; 

 

3. Os Representantes Estudantis terão direito a voz e a voto e se farão representar na 

proporção determinada pela Resolução 572/2002 do CEPEC. 

 

 

Seção II 

 

Dos critérios para acompanhamento, avaliação, credenciamento e descredenciamento 

 

Art. 5º. O Docente que desejar se credenciar como Docente Permanente ou Docente 

Colaborador deverá enviar requerimento à Coordenação do Programa para que esta o submeta 

à apreciação das instâncias previstas no Regulamento do Programa.  

 

§ 1º  O Docente deverá indicar a Área de Concentração e Linha de Pesquisa na quais deseja 

atuar, indicar a disponibilidade para ministrar disciplinas, para orientar e para desenvolver 

projetos de pesquisa, anexar cópia do Curriculum Lattes e cópias das publicações no triênio.  

 

§ 2º Para se candidatar ao credenciamento como Docente Permanente é necessário apresentar 

o mínimo de pontos indicado no item 3 do Art. 7º. Considerar-se-á a soma per capita dos pontos 

obtidos nos últimos 3 (três) anos em publicações relevantes. No cálculo, a pontuação referente a 

cada artigo relevante será dada pela divisão do seu peso Qualis/Capes, apresentado no item 

supracitado, pelo número de Docentes Permanentes e de Docentes Colaboradores co-autores. 

 

Art. 6º. O recredenciamento dos Docentes Permanentes será realizado a cada três anos e, no 

caso dos Docentes Colaboradores, a cada dois anos, antes do processo seletivo subsequente. A 

primeira avaliação do corpo docente para este fim deverá ser realizada, para os Docentes 

Permanentes, no final de 2012 e para os Colaboradores no final de 2010. 

 

Art. 7º.  Os Docentes Permanentes do Programa deverão cumprir, para efeito da avaliação no 

triênio, um conjunto mínimo de atividades, de modo a contribuir para a qualidade do mesmo. 

São elas: 

 

1. Ministrar, no mínimo, uma disciplina de 4 (quatro) créditos por ano letivo no Programa; 

 

2. Orientar, no mínimo, 2 (dois) mestrandos e, no máximo, 6 (seis) por ano; 

 

3. Obter, no mínimo, 1,5 (um vírgula cinco) pontos em publicação relevante de artigos em 

periódicos de nível Qualis/Capes considerando os seguintes valores: A1 = 1,0, A2 = 

0,85, B1 = 0,7 B2 = 0,5, B3 = 0,2, B4 = 0,1 e B5 = 0,05. No mínimo, 0,70 (zero vírgula 



sete) pontos devem ser obtidos com publicações de Qualis/Capes iguais ou superiores a 

B2. Em caso de co-autoria, considerar-se-á a contabilização per capita dos pontos. 

 

 

 

Seção III 

 

Da consolidação das Linhas de Pesquisa 
 

Art. 8º. Cada Linha de Pesquisa pertencente a uma das Áreas de Concentração do Programa 

deve possuir, no mínimo, 2 (dois) Docentes Permanentes. 

 

Art. 9º. Cada Linha de Pesquisa deve possuir um elenco de disciplinas, as quais deverão ser 

oferecidas com regularidade. 

 

Art. 10º. Anualmente, cada Linha de Pesquisa deverá reavaliar suas ementas, conteúdos 

programáticos e bibliografias de suas disciplinas e submetê-las à Coordenadoria para 

homologação. 

 

Seção IV 

 

Das disposições transitórias e casos omissos 

 

Art.11º. Os casos omissos e as disposições transitórias serão avaliados pela Coordenadoria do 

Programa. 

 

Art.12º. Esta Resolução somente será alterada mediante aprovação em reunião da 

Coordenadoria. 

 

 

 


