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Aprovada em 19 de outubro de 2018.  
 

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 03/2018 – CREDENCIAMENTO E 
RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 
Dispõe sobre os critérios para 
credenciamento e recredenciamento de 
docentes no PPGEM. 

 
Considerando: 
1. os termos do “Regulamento Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica e de Materiais” vigente e aprovado pela Resolução    
nº 050/2018 do COEPP; 

2. a necessidade de normatizar  os critérios de produtividade de docentes para 
credenciamento e descredenciamento, conforme o disposto nos Artigo 7o, 
do citado Regulamento; 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de 
Materiais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Curitiba, no 
uso das suas atribuições RESOLVE: 
 

 

Art. 1º. Reconhecer e definir as atribuições dos professores do PPGEM 

I. O PPGEM possui as seguintes categorias de professores: Permanente, 
Colaborador, Visitante e Pesquisador.  

 
a) O Professor Permanente possui atividades regulares no Programa e 

suas atribuições são: i) orientar, ii) publicar, iii) ministrar disciplinas, iv) 
coordenar projetos de pesquisa do PPGEM, v) participar de reuniões do 
Colegiado e vi) participar de comissões e outras atividades conforme 
solicitação da coordenação. 

b) O Professor Colaborador possui as mesmas atividades do Professor 
permanente. A definição Permanente/Colaborador é realizada conforme 
Art. 6º, inciso III. 

c) O Professor Visitante pode realizar as seguintes atividades: i) coorientar, 
ii) ministrar disciplinas e iii) participar de projetos de pesquisa do 
Programa. 

d) O Pesquisador pode realizar as seguintes atividades: i) coorientar, ii) 
auxiliar nas disciplinas e iii) participar de projetos de pesquisa do 
Programa. 

 
II. Professor Visitante se caracteriza como sendo um professor ou 

pesquisador de outra instituição, com comprovada produção científica e 
experiência em coordenação de projetos de pesquisa, que 
temporariamente está na UTFPR desenvolvendo projeto(s) de pesquisa em 
conjunto com Professor(es) Permanente(s) do Programa. 



 

 
 
Art. 2º. Definir a Produção Qualificada Docente (PQD) 

I. A Produção Qualificada Docente (PQD) média é calculada segundo a 
Equação (1):  

 
PQD = (A1+ 0,9A2 + 0,75B1 + 0,5B2 + 0,2B3 + 0,1B4 + 0,05B5)/(período de 
avaliação em anos)       Equação (1) 
 
Sendo, A1, A2, B1,...,B5 o número de artigos publicados em periódicos de acordo 
com a mais recente classificação disponível definida pelo Comitê de 
Engenharias III da CAPES.  
 
II. Artigos não classificados pelo comitê de Engenharias III da CAPES e com 

índices JCR (Journal Citation Report) ou SJR (Scientific Journal Rankings) 
seguirão a seguinte equivalência: 

JCR ≥ 1,0 = B1, 
0,8 ≤ JCR< 1,0 = B2, 
JCR< 0,8  ou  SJR ≥ 0,5 = B3, 
0,3 ≤ SJR< 0,5 = B4, 
0,1 ≤ SJR< 0,3 = B5. 

 
Para este computo da equivalência serão considerados os índices JCR e SJR 
mais recentes. 
 
 
Art. 3º. Definir o Índice Médio de Produção Docente (IMPD) 

§ único: O Índice Médio de Produção Docente (IMPD) é calculado com base 
nos critérios de avaliação de maior peso utilizados pela CAPES e 
referentes ao quadriênio anterior, ou seja: Número de Titulações (NT), 
Produção com Discentes e Egressos Titulados a Menos de 5 anos do 
período de avaliação (PD), Produção Qualificada (PQ) e Produção 
Técnica (PT). 
O IMPD é obtido conforme a Equação (2), detalhada no Apêndice 1. 

 
IMPD = NT + PD + PQ + PT            Equação (2) 

 
 

Art. 4º. Definir os critérios para credenciamento de professor Permanente  

III. O credenciamento de novos docente no PPGEM será realizado por edital 
específico. 

 
IV. As definições de data e do número de vagas para o credenciamento de 

novos professores Permanentes será realizada pela coordenação do 
Programa, em comum acordo com o colegiado.   

 
V. Para se candidatar ao credenciamento como novo professor Permanente, 

o docente que ainda não participa do PPGEM deverá cumprir os seguintes 
requisitos:  
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a) Possuir título de Doutor em Engenharia Mecânica, em Engenharia de 

Materiais, ou áreas afins, obtido ou validado junto à Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu credenciado pela CAPES;  

b) Possuir Produção Qualificada Docente (PQD) média (conforme Equação 
(1)) igual ou superior a 0,95, considerando o período de avaliação dos 
últimos quatro (4) anos na área de Engenharias III. 

c) Ter experiência comprovada em pesquisa na área de Engenharia 
Mecânica e de Materiais e a capacidade de desenvolver projetos com a 
infraestrutura disponível. Para esta comprovação, deverá apresentar 
proposta de trabalho/pesquisa vinculada às linhas de pesquisa e 
projetos da área de interesse. A proposta deverá contemplar a 
infraestrutura necessária e disponível, bem como a contribuição e 
colaboração do docente no desenvolvimento de pesquisa e docência no 
âmbito do PPGEM. A proposta será avaliada pela área e pelo colegiado. 

d) Não atuar como docente credenciado permanente em mais de dois (2) 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

 
VI. Após selecionado no edital e se homologado pelo colegiado, o ingresso 

oficial como professor Permanente ocorrerá a partir do momento em que o 
docente iniciar, como orientador principal, a orientação de um aluno do 
Programa.  

 
VII. O credenciamento tem validade de dois (2) anos, sendo considerado o ano 

de credenciamento mais o ano seguinte, independente do mês de início da 
orientação. Se durante o período de dois (2) anos o novo professor não 
iniciar a orientação de um aluno do Programa, a homologação do 
credenciamento é suspensa e o candidato deve participar de novo edital de 
credenciamento.  

 
VIII. Ao final do segundo ano, o docente deverá participar normalmente do 

processo de recredenciamento do Programa para o ano seguinte, conforme 
Artigo 6º. No entanto, nos dois anos seguintes, este será avaliado somente 
pelos critérios mínimos definidos do IMPD e PQD. Exclui-se, então, neste 
período, a exigência do critério mínimo do ORI, considerando, para efeitos 
de avaliação, que o critério mínimo de ORI foi satisfeito. 

 
 
Art. 5º. Definir período de recredenciamento de professores Permanentes 
do PPGEM 

I. Os professores do PPGEM serão avaliados anualmente, em data definida 
pela coordenação, considerando os últimos quatro (4) anos.  

 
II. Os professores que desejarem se recredenciar no PPGEM deverão 

entregar à coordenação as informações referentes à sua produtividade 
(planilha de produtividade preenchida em concordância com as 



 

informações do CV Lattes e com o Qualis ou JCR ou SJR dos artigos 
publicados). 
a. No período de transição entre o quadriênio 2013-2016 e o novo 

quadriênio 2017-2020 será utilizada a média ponderada no cálculo do 
IMPD considerando a produção média dos anos do quadriênio vigente e 
uma fração do quadriênio encerrado em 2016 (ver Art. 10º, item III). 

b. Reavaliações no IMPD podem ser solicitadas à comissão conforme 
interesse do docente (no caso, por exemplo, de alteração do Qualis de 
um ano para outro). 

 
III. O professor do Programa que não entregar formalmente as informações 

referentes à sua produtividade para o recredenciamento será 
automaticamente descredenciado, aplicando-se as sanções previstas no 
Artigo 7º. 
 

 
Art. 6º. Definir os critérios para recredenciamento (permanência no 
Programa) de professor Permanente 

I. Como parâmetros de avaliação do professor Permanente serão adotados 
o IMPD (cf. Equação (2)), o ORI (indicador de teses e dissertações 
defendidas - definido no Apêndice 1) e o PQD. 

 
II. Para ter renovado o credenciamento como professor Permanente para 

mais um ano o docente deverá atingir no mínimo 100 pontos no IMPD e no 
mínimo 0,375 no PQD, nos últimos quatro anos. Além disso, os professores 
credenciados como colaborador ou permanente há quatro (4) anos ou mais, 
deverão apresentar ORI médio maior ou igual a 0,5 nos últimos quatro (4) 
anos.  

 
III. Docente com IMPD maior ou igual a 80 e que atenda um ou os outros dois 

critérios (ORI >= 0,5 e/ou PQD >=0,375), terá seu credenciamento avaliado 
pelo colegiado, devendo ser analisado o impacto da sua permanência para 
a área e também para a média do PPGEM nos critérios ORI, QTD, PQD e 
PTC. Para esta análise, a permanência do(s) docente(s) não poderá 
resultar na média do PPGEM ficar abaixo de: 

1,1 para o ORI, 
  0,95 para o PQD, 
  0,5 para o QTD e 
  0,25 para o PTC. 
Esses limites foram definidos a partir dos valores dos indicadores da 
CAPES, conforme Tabela 2 do Apêndice 1. 
 

a) Se houver mais de um docente na condição do item III (deste artigo), 
a análise do impacto na média do Programa será realizada iniciando 
com o docente com menor PQD, e assim sucessivamente. 

b) O docente na condição do item III (deste artigo), e que for 
recredenciado após a análise do impacto na média do Programa 
poderá sofrer as sanções previstas no Artigo 9º item II. 
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IV. Docente com ORI menor do que 0,5 e PQD inferior a 0,375, será 
descredenciado, independente do valor do IMPD. 

 
V. Docente com IMPD inferior a 80 pontos será descredenciado, 

independentemente do valor do ORI e do PQD. 
 

VI. Para ter renovado o credenciamento, o docente só poderá estar 
credenciado como permanente a, no máximo, mais dois (2) Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu.  

 
 
Art. 7º. Definir condições quando ao descredenciamento 

 
I. Qualquer professor descredenciado do Programa só poderá solicitar novo 

credenciamento após três (3) anos da data de desligamento.  
 

II. O professor descredenciado deixará de ser orientador principal e a situação 
de suas orientações/coorientações será resolvida pelo Colegiado do 
PPGEM. 

 
 
Art. 8º. Definir critérios e número limite de orientações para professor 
recém credenciado 

I. O Professor recém credenciado poderá orientar no máximo quatro (4) 
alunos. Finalizado o período de carência como recém credenciado, o 
número máximo de orientados seguirá as regras dos demais docentes 
permanentes, conforme definido no artigo 8º.  

 
II. Para orientar aluno de doutorado, o Professor recém credenciado como 

Permanente deverá ter concluído pelo menos uma (1) orientação de 
mestrado como orientador principal. 

 
 
Art. 9º. Definir critérios e número limite de orientações para professor 
Permanente  

I. Docente Permanente com IMPD maior que 100 pontos poderá orientar até 
o máximo de alunos definidos pelo comitê de Engenharias III da CAPES. 

 
II. Docentes Permanentes com pontuação menor que 100 e maior que 80 

pontos no IMPD serão impedidos de orientar novos alunos. 

 
III. Para iniciar orientação de aluno de doutorado, o docente Permanente 

deverá, obrigatoriamente, apresentar IMPD superior a 100 pontos e ter 
concluído, como orientador principal, pelo menos a orientação de um aluno 
de mestrado. 



 

 
 
Art. 10º. Dos procedimentos 
I. Esta resolução complementa a Resolução de 02/2017 em relação a 

composição da pontuação do quadriênio anterior e será aplicada a partir de 
2018 considerando o período de avalição correspondente a categoria do 
professor. 
 

II. A classificação da produção informada no período anterior será mantida, a 
menos que o docente solicite formalmente com base em nova classificação 
de periódicos ou inclusão de produções não contabilizadas.  

 
III. A pontuação final do IMPD (quadrienal) nos anos de 2017 a 2019 será 

calculada a partir da composição da pontuação do período 2013-2016 e a 
pontuação de 2017 a 2019. Essa forma de cálculo está sendo feita devido 
à mudança de critério para cálculo do IMPD entre esses quadriênios. Para 
esta adequação está sendo considerado um IMPD anual (IMPDANO), que 
leva em conta somente a produção daquele ano (isto é, considerando o 
período de avaliação como sendo um ano). Sendo assim, as equações do 
Apêndice 1 para cálculo de IMPD quadrienal serão completamente válidas 
no ano de 2020. Durante a transição, o IMPD será calculado conforme 
apresentado abaixo: 

Em 2017, IMPD = IMPD2013-2016*0,75 + IMPD2017*0,25;  
Em 2018, IMPD = IMPD2013-2016*0,5 + IMPD2017*0,25 + IMPD2018*0,25; 
Em 2019, IMPD = IMPD2013-2016*0,25 + IMPD2017*0,25 + IMPD2018*0,25 
+ IMPD2019*0,25. 

 

Art. 11º. Da atualização dos critérios mínimos utilizados para o 
credenciamento e recredenciamento 
§ único: Anualmente os critérios mínimos poderão ser atualizados a critério do 

colegiado do PPGEM com base da produção do PPGEM e 
documentos da CAPES. 

 
 
Art. 12º. Os casos omissos à presente Resolução serão resolvidos pelo 
Colegiado do Programa 
 
Esta resolução foi elaborada e aprovada pelo colegiado do PPGEM em 05 de 
outubro de 2018 e entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
 
Prof. Marco Antônio Luersen 
Coordenador do PPGEM 
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Apêndice 1 – Detalhamento do Cálculo do Índice Médio de Produtividade 

Docente (IMPD) 

 

O IMPD refere-se à produção dos últimos quatro (4) anos, considerando 

coautoria de docentes do programa e sendo calculado conforme a Equação (2), 

definida no artigo 4º, e reproduzida abaixo: 

 

IMPD = NT + PD + PQ + PT               Equação (2) 

 

onde: NT - Número de Titulações; 

PD - Produção com Discentes e Egressos Titulados a Menos de cinco (5) 

anos; 

PQ - Produção Qualificada; e 

PT - Produção Técnica, 

sendo que: 

 

NT = 21 * ORI                 Equação (3) 

ORI = (número de mestres titulados + 2 * número de doutores titulados) 

/(período de avaliação) 

Somente entram no cômputo acima as orientações principais (coorientações não 

são consideradas). 

 

PD = 82,5 * QTD                 Equação (4) 

 

QTD = (4PIL +3PNL+2PIC+ PNC + 0,1PID +0,05PND +0,05SWR +A1 +0,9A2 

+0,75B1 +0,5B2 +0,2B3 +0,1B4 +0,05B5 + ANAIS (0,1I+0,05N+0,025REI))/ 

(Número de alunos titulados no período de avaliação)           Equação (5) 

Observação 1: A definição de cada sigla nesta e nas demais equações estão 

apresentadas na Tabela 1. 

Observação 2: As produções (patente e artigos) devem ser divididas pelo 

número de coautores que são docentes do PPGEM. 

Exemplo: Uma Patente Internacional Licenciada (PIL) que tiver como coautores, 

além do discente, dois docentes do PPGEM, deve ser considerada como 

pontuação de 0,5. Se forem quatro (4) docentes do PPGEM coautores da mesma 

PIL, considera-se 0,25. 

 

 



 

Tabela 1- Significado das siglas utilizadas nas equações do IMPQ. 

PIL Patente Internacional Licenciada 

PNL Patente Nacional Licenciada 

PIC Patente Internacional Concedida 

PNC Patente Nacional Concedida 

PID Patente Internacional Depositada 

PND Patente Nacional Depositada 

SWR Software Registrado 

I Trabalho Completo em Anais Internacional 

N Trabalho Completo em Anais Nacional 

REI Resumo Estendido Internacional 

A1 Total de Publicação Classificada como A1 no QUALIS 

A1  
Total de Publicação Classificada como A1 no QUALIS com 
discente 

A2 Total de Publicação Classificada como A2 no QUALIS 

A2 
Total de Publicação Classificada como A2 no QUALIS com 
discente 

B1  
equivalente 

JCR≥1 

Total de Publicação classificada como B1 no QUALIS  

Total de Publicação classificada como B1 no QUALIS com discente 

B2  
equivalente 

 0,8 ≤ JCR< 1 

Total de Publicação classificada como B2 no QUALIS 

Total de Publicação classificada como B2 no QUALIS com discente 

B3 

JCR< 0,8  ou  
SJR ≥ 0,5 

Total de Publicação classificada como B3 no QUALIS 

Total de Publicação classificada como B3 no QUALIS 

B4 
equivalente 

0,3 ≤ SJR< 0,5 

Total de Publicação classificada como B4 no QUALIS 

Total de Publicação classificada como B4 no QUALIS com discente 

B5 
equivalente 

0,1 ≤ SJR< 0,3 

Total de Publicação classificada como B5 no QUALIS 

Total de Publicação classificada como B5 no QUALIS com discente 

CLI Total de Capítulo de livro de circulação internacional 

CLN Total de Capítulo de livro de circulação nacional 

LID Livro 

TT 
Tempo de Titulação dos alunos de mestrado ou doutorado (em 
meses) 

 

 

PQ = 50,8 * PQD                  Equação (6) 

PQD = (A1+0,9A2 +0,75B1 +0,5B2 +0,2B3 +0,1B4 +0,05B5)/(período de 

avaliação)                  Equação (1) 

 

Observação: Os artigos devem ser divididos pelo número de coautores que são 

docentes do PPGEM. 
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Exemplo: Um artigo Qualis A1 que tiver como coautores dois docentes do 

PPGEM deve ser considerado como pontuação de 0,5. Se forem quaro (4) 

docentes do PPGEM coautores do mesmo artigo considera-se 0,25. 

 

PT = 65 * PTC                  Equação (7) 

 

PTC=4PIL+3PNL+2PIC+PNC+0,1PID+0,05PND +0,05SWR +0,2CLI +0,1CLN 

+0,5LID + ANAIS (0,1I+0,05N+0,025REI)/(Período de avaliação)   Equação (8) 

 

Observação: As produções técnicas devem ser divididas pelo número de 

coautores que são docentes do PPGEM. 

 

Os valores numéricos que aparecem nas Equações 3, 4, 6 e 7 foram inseridos 

para se obter um IMPD normalizado, equivalendo a 100 pontos quando os 

critérios mínimos definidos na Tabela 3 forem atendidos (Ex. 33/0,4=82,5, etc.).  

As tabelas a seguir apresentam a explicação dos pesos adotados para o 

cálculo do IMPD e respectiva correspondência com os pesos utilizados pela 

CAPES para classificar programas em notas 3, 4 e 5. 

Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros médios adotados pela CAPES 

para atribuição de Nota, 3, 4 e 5 nos quesitos Indicador de Orientação (ORI), 

Qualidade de Teses e Dissertações (QTD), Publicações Qualificadas dos 

Docentes Permanentes (PQD) e Produção Técnica Relevante (PTC).  

Com base nestes critérios, o colegiado adotou como valor de referência e 

peso para a obtenção de 100 pontos no cálculo do IMPD os valores 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 2 - Parâmetros adotados pela CAPES para atribuição de Nota 3, 4 e 
5 nos quesitos ORI, QTD, PQD e PTC, e peso na avaliação conforme critérios 
do quadriênio 2013-2016. 

Critério Valor 
mínimo 

p/ nota 5 
(MUITO BOM) 

Valor 
mínimo 

p/ nota 4 
(BOM) 

Valor 
mínimo p/ 

nota 3 
(REGULAR

) 

Peso 
CAPES 

Peso 
relativo 
CAPES 

(%) 

ORI 1,5 1 0,7 10,5 20,00 

QTD 0,5 0,4 0,3 17,5 33,33 

PQD 0,95 0,65 0,45 17,5 33,33 

PTC 0,25 0,2 0,15 7,0 13,33 

 

 



 

Tabela 3 - Valores de referência e pesos adotados pelo PPGEM para o 
cálculo do IMPD. 

Critério Valor referência 
PPGEM (nota 4) 

Peso 
Eq. (2) 

Fatores das 
Eqs. 3, 4, 6 e 7   

ORI 1     21 21 

QTD 0,4 33 82,5 

PQD 0,65 33 82,5 

PTC 0,2 13 65 

 


