
DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO PPGCA-UFF N
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EMENTA: Estabelece os parâmetros e critérios norteadores dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de 

docentes no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Arte (PPGCA) e dá outras 

providências. 

 

 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA-UFF), no uso de 

suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, em consonância com decisões do Colegiado do 
PPGCA-UFF e diante da necessidade de adequação ao Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense  

 

 
 RESOLVE: 

 

 
I – APROVAR OS PARÂMETROS E CRITÉRIOS NORTEADORES dos processos de 

credenciamento e recredenciamento de docentes no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Arte (PPGCA), nos termos que se seguem: 

 
a) O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) promoverá a cada três anos um 

amplo processo de recredenciamento do corpo docente, em consonância com o estabelecido 

no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFF. 

b) Essa mesma ocasião será igualmente aproveitada para a análise de processos de solicitação de 

novos credenciamentos. 

c) Esse processo interno de credenciamento / recredenciamento acompanhará a Avaliação 

Trienal dos programas de pós-graduação pela CAPES, abrindo assim um novo processo com 

vistas à nova Avaliação Trienal.  

d) Os critérios de análise da produção dos docentes do Programa em processo de 

recredenciamento, assim como dos docentes postulantes a credenciamento junto ao PPGCA, 

serão definidos e aprovados pelo Colegiado do PPGCA, sendo orientados por princípios que 

apontem para o fortalecimento interno e externo do Programa. 

e) Os critérios deverão avaliar e ponderar a (a) produção intelectual do docente (produção 

bibliográfica, técnica e artística), (b) as atividades de orientações concluídas no âmbito da pós-

graduação, (c) atividades administrativas no âmbito da Universidade, (d) projetos fomentados 

com benefícios diretos para o PPGCA, e (e) afastamento oficial para capacitação (de acordo 

com a legislação vigente) no nível de pós-doutorado, reconhecendo-se e considerando-se que, 

em determinados anos ou períodos, circunstâncias possam levar o Professor/Pesquisador a se 

concentrar de maneira assimétrica em uma ou outra atividade.  

f) Considerando-se as especificidades dos processos, credenciamento e recredenciamento terão 

critérios e pontuações diferenciados, sendo o nível de exigência menor no processo de 

credenciamento. 



g) Da mesma maneira, as exigências para os Professores Colaboradores do PPGCA com duplo 

vínculo serão igualmente diferenciadas. 

h) O primeiro processo interno de credenciamento / recredenciamento geral do PPGCA será 

realizado no segundo semestre de 2010, compreendendo a produção dos docentes do 

Programa no triênio 2007-2009. Todos os Professores credenciados no PPGCA deverão 

participar, exceto aqueles com ingresso no Programa a partir de julho de 2009. 

i) A participação no processo, com a entrega de toda documentação necessária para a avaliação 

adequada pela Comissão de Avaliação própria (a começar pela atualização do Currículo 

Lattes) é condição para o recredenciamento do docente. 

j) O Colegiado do PPGCA constituirá Comissão de Avaliação própria, a partir de indicação do 

Coordenador do Programa, com três membros, devendo ao menos um membro ser externo 

ao PPGCA. 

k) Ao final dos trabalhos, o Presidente da Comissão de Avaliação entregará o Relatório Final ao 

Coordenador do Programa, para encaminhamento à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação da UFF para providências. 

l) Fica estabelecido o Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP) da UFF como fórum para arbitrar 

eventuais recursos por parte dos docentes. 

m) A Tabela de Pontuação, conforme aprovada pelo Colegiado do PPGCA-UFF, é parte 

integrante desta Determinação de Serviço. 

 

II – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA 

Coordenador do PPGCA 

 


