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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO – PPGP Nº 01/2016 

 

 

Estabelece critérios para o Credenciamento e 

o descredenciamento de Docentes para o 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

nível Mestrado, da Faculdade de Educação. 

 

 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, nos termos do Art. 13 do Regulamento 

deste Programa, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

nível Mestrado, da Faculdade de Educação – FE, da Universidade Federal de Goiás, na forma do 

anexo a esta Resolução. 

 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data substituindo o estabelecido na 

resolução 01/2014 e terá a validade até julho de 2016. 

 

 

Goiânia, 17 de fevereiro de 2016 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Lacerda Júnior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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ANEXO À RESOLUÇÃO – PPGP Nº 01/2014 

 

CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO E O DESCREDENCIAMENTO 

DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

- NÍVEL MESTRADO 
 

TÍTULO I 

ASPECTOS GERAIS SOBRE O CREDENCAMENTO E O DESCREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES NO PPGP 

 

Art. 1º A instância do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) 

responsável pela deliberação sobre o credenciamento ou descredenciamento de docentes 

permanentes ou colaboradores é a sua Coordenadoria. 

 

Art. 2º A Coordenadoria do PPGP apreciará propostas de credenciamento de 

docentes permanentes durante o primeiro período de todo ano letivo. 

 

Parágrafo único. O PPGP poderá receber propostas de credenciamento em 

qualquer momento do ano. 

 

Art. 3º O credenciamento de docentes colaboradores poderá ocorrer em 

qualquer momento do ano. 

 

Art. 4º O descredenciamento ou a mudança de um docente da categoria 

permanente para colaborador ocorrerão a partir de deliberação da Coordenadoria após apresentação 

de indicação pela Comissão de Avaliação Interna, constituída pela Coordenadoria do PPGP, que 

deverá apresentar, anualmente, relatórios e propostas de encaminhamentos. 

 

 

TÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Capítulo I 

Do Credenciamento de Docentes Permanentes 

 

Art. 5º A Coordenadoria do PPGP avaliará solicitações de credenciamento de 

novos docentes a partir dos seguintes elementos:  

I - apresentação de plano de trabalho com texto elaborado pelo docente 

descrevendo como sua participação no PPGP pode fortalecer a área de 

concentração e uma de suas linhas de pesquisa; 

II - projeto de pesquisa coordenado pelo docente, vigente e cadastrado no 

Sistema de Acompanhamento de Pesquisas da UFG; 

III - análise do Currículo Lattes do docente nos últimos três anos focando, 

especialmente, os quesitos Produção Intelectual e perfil do Corpo 

Docente utilizando indicadores apresentados nos documentos de área da 

Psicologia na CAPES;  

IV - indicação de qual linha de pesquisa o docente pretende se credenciar; 
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V - proposta de disciplina eletiva para o PPGP. 

 

Art. 6º A Coordenadoria avaliará solicitações de credenciamento apenas uma 

vez ao ano, durante o primeiro semestre do ano letivo.  

 

Art. 7º A apreciação das solicitações de credenciamento será realizada em duas 

etapas: primeiro, apreciação dos docentes das linhas de pesquisa que receberem propostas de 

credenciamento; segundo apreciação pela Coordenadoria do PPGP. 

 

Art. 8º As solicitações de credenciamento serão analisadas pela Coordenadoria 

do PPGP a partir de parecer circunstanciado.  

 

Art. 9º Os critérios para avaliar o Currículo Lattes e a produção intelectual nas 

solicitações de credenciamento serão divulgados por meio de texto específico que complementará a 

presente resolução durante o segundo semestre de cada ano letivo. 

 

Art. 10º O documento informando os critérios para avaliação da produção 

intelectual serão definidos em reunião da Coordenadoria a partir dos documentos específicos 

produzidos pela Coordenação de Área da Psicologia na CAPES. 

 

 

Capítulo II 

Do Descredenciamento de Docentes Permanentes 

 

Art. 11º Os docentes permanentes credenciados no PPGP serão avaliados em 

dois momentos: a metade (avaliação parcial) e o fim (avaliação definitiva) de um período de 

avaliação da CAPES. 

 

Art. 12º A avaliação parcial e a avaliação final do corpo docente permanente 

serão realizadas por uma comissão específica nomeada pela Coordenação do Programa.  

 

Art. 13º A avaliação parcial servirá tão somente para orientar o docente sobre 

as metas e os critérios definidos pelo PPGP. É realizada na metade de um período de avaliação da 

CAPES.  

 

Art. 14º A avaliação parcial será orientada pelos seguintes elementos: 

I - os mesmos critérios utilizados para avaliar o credenciamento de novos 

docentes permanentes no PPGP; 

II - o cumprimento do regulamento do PPGP pelo docente avaliado; 

III - se o docente avaliado está orientando mais do que um discente 

matriculado no PPGP; 

IV - ter ministrado, pelo menos, uma disciplina em um período de avaliação 

da CAPES. 

 

Art. 15º A avaliação final deverá ocorrer no último ano de um período de 

avaliação da CAPES e orientará a decisão da Coordenadoria sobre a manutenção do 

credenciamento do docente permanente. 
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Parágrafo único. A avaliação final também deve ocorrer antes do processo 

seletivo que selecionará estudantes para matrícula no PPGP no ano seguinte ao de finalização de 

período de avaliação da CAPES. 

 

Art. 16º A avaliação final será apresentada para a Coordenadoria do PPGP 

pela Comissão responsável pelo processo de avaliação e será apreciada por essa instância que 

poderá deliberar pela manutenção do credenciamento do docente permanente, pela conversão do 

docente permanente em docente colaborador ou pelo descredenciamento definitivo do docente 

permanente do PPGP. 

 

Art. 17º A avaliação final será orientada pelos seguintes elementos: 

I - os mesmos critérios utilizados para avaliar o credenciamento de novos 

docentes permanentes no PPGP vigentes no ano em que ocorrer a 

avaliação final; 

II - o cumprimento do regulamento do PPGP pelo docente avaliado; 

III - se o docente avaliado está orientando mais do que um discente 

matriculado no PPGP; 

IV - a contribuição do docente para a totalidade dos quesitos avaliados pela 

Comissão de Área da Psicologia na CAPES; 

V - ter ministrado, pelo menos, uma disciplina em um período de avaliação 

da CAPES. 

 

 

Capítulo III 

Do Credenciamento de Docentes Colaboradores 

 

Art. 18º O PPGP não receberá solicitações de credenciamento de docentes 

colaboradores. 

 

Art. 19º O PPGP credenciará docentes colaboradores apenas a partir de 

indicação feita por docente permanente e a partir de avaliações de sua Coordenadoria a partir de 

necessidades e situações específicas vivenciadas pelo corpo docente do PPGP ao longo de um 

período de avaliação da CAPES. 

 

Artigo 20º Um docente poderá permanecer como colaborador do PPGP apenas 

por um período de 01 (um) período de avaliação da CAPES com possibilidade de acréscimo de 01 

(um) ano após apreciação pela Coordenadoria do PPGP.  

 

Parágrafo único. Um docente colaborador não poderá selecionar orientandos a 

partir do penúltimo ano de sua participação como docente colaborador. 

 

Art. 21º Poderá ser credenciado como colaborador aquele membro do corpo 

docente permanente que, por razões conjunturais, não atendeu os critérios estipulados pelo PPGP 

para continuar como membro do corpo docente permanente. 
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Art. 22º Também pode ser credenciado como colaborador um docente que, por 

alguma razão, agrega qualidade ao PPGP, ou seja, que atenda os seguintes critérios: 

I - possui média de produção igual ou maior que aquela do corpo docente 

permanente do PPGP; 

II - fortalece o perfil da área de concentração e de uma das linhas de pesquisa 

do PPGP; 

III - desenvolve atividades que possibilitem o PPGP alcançar seus objetivos e 

formar discentes de acordo com o perfil almejado; 

IV - seja reconhecido por suas contribuições para a área de conhecimento do 

PPGP; 

V - contribui para as atividades de ensino e pesquisa do PPGP. 

 

Art. 23º O conjunto de docentes colaboradores do PPGP não pode oferecer 

disciplinas obrigatórias e não pode participar em mais do que 15% (quinze) das atividades regulares 

do programa, isto é, disciplinas eletivas ou orientações.  

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 24º Compete à Coordenadoria decidir sobre os casos omissos nesta 

Resolução, em conformidade com o Regulamento do PPGP e as normas gerais da UFG. 

 

Art. 25º Das decisões da Coordenadoria caberá recurso ao Conselho Diretor da 

FE/UFG e, posteriormente, à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


