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RESOLUÇÃO N° 01/2016 PPG-CdC 
 

 

Estabelece critérios para credenciamento, 

descredenciamento e recredenciamento de 

orientadores no Programa de Pós-graduação 

em Ciências do Comportamento. 

 

As Diretrizes para Credenciamento e Recredenciamento têm como base a Resolução 

da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, CPP 002/2011, a qual estabelece no Art. 1
o
. que 

os critérios de credenciamento e descredenciamento devem ser formulados pelos Programas 

de Pós-graduação e validados após submissão à CPP. A avaliação de solicitações de 

credenciamento e recredenciamento do Decanato de Pesquisa e Pós-graduação (DPP) deve 

considerar os critérios definidos pelo Programa e o parecer circunstanciado emitido por um 

docente credenciado como orientador do PPG-CdC.  

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências do Comportamento 

(CPPG-CdC), no uso de suas atribuições e conforme deliberação em sua 10ª reunião de 

2016,  

 

RESOLVE 

 

Art. 1
o
 – A solicitação do credenciamento ou recredenciamento deverá ser feita pelo 

docente e encaminhada à coordenação do PPG-CdC ou por meio de convite da coordenação 

do programa, uma vez tendo sido satisfeitos os critérios dispostos nesta resolução. 

Art. 2
o
 – A vigência do credenciamento será de cinco anos com acompanhamento 

anual pelo CPPG-CdC, podendo a duração ser reduzida por processo de 

descredenciamento.  

Art. 3
o
 – Para solicitar o credenciamento para orientação de Mestrado será requerido 

o título de doutor e os seguintes documentos: (1) Formulário de Solicitação de 



 

  

 

Credenciamento (DPP); (2) Currículo Lattes atualizado; (3) Tabela de Pontuação 

preenchida (Anexo). 

  Art. 4
o
 – Para solicitar o credenciamento para orientação de Doutorado serão 

requeridos os mesmos itens dispostos no Art. 3º e a aprovação de duas dissertações de 

mestrado orientadas pelo docente.   

Art. 5
o
 – A avaliação da produção científica do docente para fins de credenciamento 

e recredenciamento considerará os critérios estabelecidos pelo Comité de Avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em seu último 

Relatório de Avaliação dos Programas de Psicologia, e os sistemas de classificação de 

produção da CAPES para periódicos (Qualis Periódicos) e para livros (Qualis Livros), 

refletidos na Tabela de Pontuação (Anexo).   

Art. 6
o
 – A avaliação da produção acadêmico-científica terá como base os quatro 

últimos anos de produção informada pelo docente no Currículo Lattes – CNPq. 

Art. 7º – Para fins de credenciamento e recredenciamento no PPG-CdC, será 

entendido como produção acadêmico-científica relevante e regular no período: 

 I – A obtenção de no mínimo 400 pontos de produção, a partir da tabela de 

pontuação do Anexo desta Resolução. 

II – Pelo menos quatro publicações qualificadas durante o quadriênio de 

referência que totalizem no mínimo 320 pontos;  

Art. 8º – Os itens de produção considerados na avaliação para fins de 

credenciamento e recredenciamento serão:  

§1 – Publicações: Artigos, livros e capítulos publicados ou aceitos para 

publicação. Os artigos serão avaliados a partir do sistema Qualis Periódicos e 

Qualis Livros podendo incluir manuscritos na condição de “aceito para 

publicação” que constam no Currículo Lattes e tenham carta de aceitação do 

editor; 

§2 - Produção técnica: organização de eventos; atividade de editor e coeditor 

de periódico; parecer para periódico e órgãos de fomento; desenvolvimento de 

equipamento, software e patente; material didático, instrucional e de divulgação 



 

  

 

científica e do programa; relatório de consultoria e assessoria técnica a agências 

de fomento e sociedades científicas; participação em comitê de órgão de 

fomento; participação em diretoria de sociedade científica. 

§3 - Inserção Social - Projetos de Extensão de ação contínua; cursos, minicursos e 

palestras realizadas fora do PPG-CdC; e atividades em programas de pós-

graduação em desenvolvimento. 

§4 – Orientações: teses e dissertações orientadas e aprovadas; projetos de iniciação 

científica com formalização institucional ou por órgãos de fomento; orientações 

de pós-doutorado; e orientações em andamento. 

§5 - Intercâmbios nacionais e internacionais – Cooperação com 

programas/pesquisadores externos ao PPG-CdC; 

§6 – Atividades de pesquisa e capacitação do pesquisador: cursos de capacitação e 

pos-doutorado realizado pelo docente; projetos financiados; e bolsa 

produtividade ou de coordenação de projeto  

§7 – Itens de produção considerados relevantes pelo docente e não previstos nos 

parágrafos anteriores serão analisados pelo CPPG-CdC quando da deliberação 

da solicitação. 

Art. 10º – O docente que não atingir o nível de produção no período da solicitação 

de credenciamento ou recredenciamento como orientador poderá realizar nova solicitação a 

qualquer momento que julgar ter atingido os critérios definidos nesta resolução.  

Art. 11º – O docente com orientação em curso e produção não condizente com os 

critérios especificados nesta resolução obterá o credenciamento específico para o término 

das orientações.   

Art. 12º – Todos os docentes doutores do Departamento de Processos Psicológicos 

Básicos não credenciados como orientadores do PPG-CdC poderão participar como 

colaboradores. 

Art. 13º - Será descredenciado do programa o orientador que não observar qualquer 

um dos critérios descritos a seguir, considerando a vigência do credenciamento corrente: 

I- Cumprir a exigência descrita no Art 7º no quadriênio; 

II- Ofertar ao menos uma disciplina na Pós-Graduação em dois semestres 

consecutivos; 



 

  

 

III - Ofertar ao menos uma vaga para novos alunos do programa por quatro 

semestres consecutivos. 

 

Art. 14º – Os casos não previstos nesta resolução ou na Resolução do CEPE nº 

91/2004 serão resolvidos pelo CPPG-CdC ou pela Câmara de Pesquisa de Pós-graduação 

(CPP).  

Art. 15º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, sendo revogadas 

as resoluções anteriores que dispõem sobre processos de Credenciamento no PPG-CdC. 

 

 

Brasília, 30 de junho de 2016. 

  

 

Elenice S. Hanna 

Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento 

  



 

  

 

Anexo 

Itens e Pontuações de Produção Docente 

Categoria Item Qualis/Critério Pontuação Máximo No. Itens Obtido 

Publicações
1
  

(pelo menos 320 
pontos) 

Artigos
2
 A1 100 --    

A2 85 --    

B1 70 --    

B2 60 --    

B3 40 --    

B4 30 --    

B5 10 --    

Livro
2
 

Livro Editado ou Organizado
2
 

Capítulo de Livro
2
 

L1 60 --    

L2 40 --    

L3 20 --    

L4 10 --    

SubTotal  

Produção Técnica 

Organização de eventos
3
 

Internacionais 50 100    

Nacionais 30 60    

Regionais 20 40    

Editoração e Co-editoração de Periódico
3
 por periódico 70 70    

Parecer para periódico ou órgão de 
fomento 

Por Revista/por 
ano 

10 
50    

Desenvolvimento de Equipamento, 
software ou patente 

por 
instrumento 

60 
--    

Material didático, instrucional e de 
divulgação científica e do programa 
(incluindo em midia digital) 

por material 20 

--    

Relatórios produzidos como produto de 
consultoria e assessoria técnica a 
agências de fomento e sociedades 
científicas 

por relatório 30 

--    

Membro de comitê de orgão de fomento por comitê/ano 70 70    

Membro de diretoria de Sociedade 
Científica 

por 
diretoria/ano 

70 
70    

SubTotal  

Inserção Social 

Projeto de Extensão (Ação Contínua= >6 
meses) 

por projeto 50 
50    

Curso ministrado por curso 20 60    

Minicursos e Palestras  por palestra 10 --    

Atividade em PPGs em desenvolvimento 
(nota 3) 

por programa 30 
100    

SubTotal  
  



 

  

 

Anexo x (continuação) 

Categoria Item Qualis/Critério Pontuação Máximo No. Itens Obtido 

Orientações 

Concluída - Doutorado e Pós-Doutorado por orientação 30 --    

Concluída - Mestrado por orientação 20 --    

Concluída - IC ou pesquisa aluno 
graduação 

por projeto 10 
--    

Concluída - Co-orientação (mestrado ou 
doutorado) 

por orientação 10 
--    

Em andamento (todos os níveis) por orientação 5 40    

SubTotal 

 

Intercâmbios 

Cooperação com pesquisadores de PPGs 
nota 4 ou maior 

por ano de 
cooperação 

20 
--    

Cooperação com 
pesquisadores/instituições estrangeiros 

por ano de 
cooperação 

20 
--    

SubTotal  

Docente - Pesquisa 
e Capacitação 

Capacitação ou pos-doc curso/semestre 10 20    

Projeto Financiado projeto 70 --    

Bolsa Produtividade ou de coordenação 
de projeto 

bolsa 70 
--    

SubTotal  

TOTAL  
1
 Poderá ser incluído em “Publicações” artigo ou capítulo aceito para publicação  desde que conste no Currículo 

Lattes e seja apresentada carta de aceitação do periódico/editor
  

2
A pontuação está sujeita à atualização de acordo com divulgação do Qualis Livros e Periódicos pela CAPES. 

3
 Apenas para o professor que atuou como presidente de comissões organizadoras ou científicas 

4
 Não incluir relatórios de pesquisa para agências de fomento ou fundações; relatórios de atividades ou cursos de 

extensão; consultorias, assessorias ou pareceres que não geraram relatórios específicos 

 

Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras. 

Brasília, ____ de ______________________ de 20__. 

 

 

                                                    ______________________________ 

                                                                          Assinatura 


