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RESOLUÇÃO Nº 01/2011/PPGCC, de 22 de novembro de 2011. 
 

Dispõe sobre o processo de avaliação da produção 
científica e do credenciamento e 
descredenciamentodos docentes, bem como da 
avaliação discente do PPGCC. 

 

 O COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO, da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais previstas nos Artigos 13 da Resolução Normativa N.° 05/CUN/2010, de 27 de Abril de 
2010, RESOLVE: 

APROVAR o regulamento para classificação de docentes do programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Computação de acordo com os novos critérios de produtividade da CAPES. 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

 Art. 1.º O objeto desta Resolução é estabelecer os critérios específicos para 
credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação da UFSC, contemplando a avaliação pelo corpo discente, bem como estabelecer o 
processo de avaliação da produção científica dos docentes credenciados a fim de classificá-los 
para a definição de vagas de orientação. 
 

TÍTULO II 
DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

 Art. 2.º A produção científica do corpo docente e discente do PPGCC será avaliada por 
uma comissão de produção científica nomeada pelo Coordenador do PPGCC. 

 Art. 3.º As publicações em periódicos e eventos serão classificadas, de acordo com o 
documento de área CA-CC da CAPES, em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. 
 § 1.º A comissão de produção científica considerará como base para a classificação 
mencionada no caput deste artigo o Qualis da CAPES. 
 § 2.º A Comissão de Produção Científica (CPC) considerará a classificação dos veículos 
que estão no documento de área CA-CC, para eventos, e no site web da CAPES, para 
periódicos. 

 Art. 4.º Para efeito de avaliação da produção científica, a comissão fará 
automaticamente a classificação dos docentes credenciados no PPGCC com periodicidade de 
três anos.  
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 § 1.º O período de avaliação coincidirá com o triênio de avaliação dos Programas de 
Pós-Graduação da CAPES (2007 a 2009, 2010 a 2012, 2013 a 2015 e assim por diante).  
 § 2.º O docente permanecerá no Grupo em que foi classificado até o final do triênio da 
CAPES. 
 § 3.º É facultado ao docente requerer formalmente sua reclassificação até duas vezes a 
cada triênio, desde que comprove a ocorrência de publicação em evento/periódico no conjunto 
{A1, A2, B1, B2, B3 e B4}. Para a reclassificação será levada em conta toda a produção nos 
últimos três anos até a data do requerimento (incluindo publicações em eventos). 

 Art. 5.º A produção científica dos docentes no período de avaliação define os seguintes 
grupos: 

I – Grupo I: ter no mínimo uma publicação em periódico no conjunto {A1, A2, B1}; 
II – Grupo II: ter no mínimo uma publicação em periódico no conjunto {B2} ou duas 

publicações em eventos no conjunto {A1, A2, B1, B2}; 
III – Grupo III: ter no mínimo uma publicação em periódico B3 ou duas publicações em 

eventos no conjunto {A1, A2, B1, B2, B3}. Adicionalmente, a classificação neste grupo está 
condicionada à comprovação de uma submissão a periódico qualificado no conjunto {A1, A2, 
B1, B2}; 

IV – Grupo IV: ter no mínimo uma publicação em periódico B4 ou duas publicações em 
eventos no conjunto {A1, A2, B1, B2, B3, B4}. Adicionalmente, a classificação neste grupo 
está condicionada à comprovação de uma submissão a periódico qualificado no conjunto {A1, 
A2, B1, B2}.  
 Parágrafo único. O docente classificado no Grupo IV não poderá selecionar novos 
alunos no triênio seguinte e será descredenciado se permanecer dois triênios consecutivos neste 
Grupo. 

 Art. 6.º Em relação à área de publicação, serão contabilizadas apenas as seguintes 
produções: 

I – Que constarem explicitamente no Qualis da Ciência da Computação CA-CC; 
II – Periódicos que não constam no Qualis na área de Ciência da Computação poderão, 

em caráter excepcional, ser considerados se estiverem classificados nas seguintes áreas afins: 
Matemática, Engenharias III e Engenharias IV, desde que identificada a correlação com a área 
da Ciência da Computação. Neste caso, o veículo terá seu nível classificado em um nível abaixo 
do classificado na área afim; 

III – Veículos que não constam no Qualis na área de Ciência da Computação ou nas 
áreas afins poderão ser considerados desde que o docente comprove o enquadramento de forma 
documentada, de acordo com os critérios estabelecidos pelo documento de área do CA-CC 
CAPES (cabe ao docente levantar os dados necessários e submeter à CPC), e desde que o 
veículo (evento ou periódico) seja enquadrado como A1, A2 ou B1. 

 
TÍTULO III 

DO CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE 
DOCENTES 

 
CAPÍTULO I 

DO CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES 
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 Art. 7.º Os docentes serão credenciados nas modalidades: "Permanente", "Colaborador" 
e “Visitante”. 
 § 1.º Novos credenciamentos terão validade até o final do triênio CAPES, podendo o 

docente ser recredenciado para triênio seguinte de acordo com o Art. 14 desta Resolução.  
 § 2.º Os novos credenciamentos, descredenciamentos e recredenciamento deverão ser 

homologados pela Câmara de Pós-graduação da UFSC,conforme Art. 13º da Resolução 
05/CUn/2010. 

 Art. 8.º O credenciamento será submetido ao Colegiado por demanda, sendo designada 
uma comissão de credenciamento composta por três docentes permanentes para cada solicitação. 

 Art. 9.º Poderá ser credenciado como permanente o docente do quadro de pessoal da 
UFSC que: 
 I – Possua título de doutor; 
 II – De acordo com o Artigo 4o seja classificado nos Grupos I a II; 
 III – Participe como docente permanente em, no máximo, mais um Programa de Pós-
Graduaçãoe que não ultrapasse o limite total deoitoalunos em ambos os programas; 
 IV – Possua regime de trabalho em tempo integral na UFSC; 
 V – Comprometa-se a exercer atividades de ensino e orientação no Programa. 
 § 1.º O número de docentes permanentes, de outros departamentos da UFSC, não 
poderá ultrapassar a 20% do total do quadro de permanentes do PPGCC. 
 § 2.º Excepcionalmente poderá ser credenciado como permanente um pesquisador não 
pertencente ao quadro de pessoal da UFSC, desde que: 
 I – Possua título de doutor; 
 II – Comprometa-se a exercer atividades de ensino e orientação no Programa; 
 III – De acordo com o Art. 4o seja classificado no Grupo I; 
 IV – Tenha autorização formal de sua instituição de vínculo para esta função; 
 V – O número de docentes permanentes credenciados vinculados a outra instituição não 
ultrapasse a 5% do total do quadro de permanentes do PPGCC. 
 § 3.º Para que os docentes mencionados no § 2º possam orientar alunos será necessário 
que seu plano de trabalho seja aprovado por uma comissão indicada pelo coordenador do 
PPGCC. 

 Art. 10. O professor visitante será o professor doutor de outra instituição 
(preferencialmente internacional), que tenha atividade durante um período contínuo e pré-
determinado de tempo em regime de dedicação integral no PPGCC.  
 § 1.º O professor visitante deve ter autorização formal de sua instituição para esta 
função. Espera-se que seja pesquisador com bom currículo (com classificação no Grupo I, de 
acordo com o Art. 4o) e reconhecido como líder em sua área de pesquisa. 
 § 2.º Professores visitantes poderão ser coorientadores de dissertações de mestrado ou 
teses de doutorado sob orientação de um professor permanente do PPGCC. 

 § 3.º Para que os docentes visitantes possam exercer atividades de coorientação será 
necessário que seu currículo seja avaliado e aprovado por uma comissão indicada pelo 
coordenador do PPGCC. 
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 Art. 11. Poderão ser credenciados como colaboradores docentes do quadro de pessoal 
da UFSC ou de outra instituição, que possuam título de doutor e que não se enquadrem nos 
Artigos 8o e 9o. 
 § 1.º Docentes colaboradores serão habilitados apenas a ministrar aulas, ser 
coorientador em trabalhos de mestrado/doutorado e participar de projetos de pesquisa 
financiados por órgãos de fomento governamentais. 
 § 2.º Para que os docentes colaboradores possam exercer as atividades descritas no §1º 
será necessário que seu plano de trabalho seja aprovado por uma comissão indicada pelo 
coordenador do PPGCC. 

 Art. 12. O credenciamento de novos docentes permanentes (do quadro efetivo da UFSC 
ou não) se dará por Edital ao final de cada triênio desde que os índices de categoria sejam 
atendidos (20% e 5%), de acordo com o Art. 8o. 
 Parágrafo único. Docentes com qualificação para serem classificados no Grupo I por 2 
triênios (atual e anterior) poderão solicitar credenciamento independente de Edital. 
 

CAPÍTULO II 
DO RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 
 Art. 13. Todos os docentes permanentes serão submetidos trienalmente ao processo de 
avaliação de sua produção científica.  
 Parágrafo único. O período de avaliação coincidirá com o triênio de avaliação dos 
programas de pós-graduação da CAPES. 

 Art. 14. Docentes permanentes do quadro de pessoal da UFSC terão a cota de vagas de 
orientação definida da seguinte maneira: 
 I – Grupo I - 8 vagas totais de orientação; 
 II – Grupo II - 6 vagas totais de orientação; 
 III – Grupo III - 4 vagas totais de orientação; 
 IV – Grupo IV - 2 vagas totais de orientação. 
 Parágrafo único. Para cada grupo, o número de alunos de doutorado não deve 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento). 

 Art. 15. Docentes permanentes não pertencentes ao quadro de pessoal da UFSC terão o 
número de vagas limitado a duas vagas totais de orientação, respeitando o limite de oito vagas 
no total, para todos os programas em que o docente participa como permanente. 

 Art. 16. Docentes permanentes pertencentes ao quadro de pessoal da UFSC serão 
recredenciados automaticamente nos seguintes casos: 
 I – Estiverem classificados nos Grupos I a IV após o processo trienal de avaliação 
(exceto para o caso descrito no parágrafo único do Art. 4o);  
 II – Tiverem realizado (ou estiverem realizando) atividades de orientação ou 
coorientação de pelo menos um aluno do PPGCC no último triênio; e 
 III – Comprovarem ter ministrado pelo menos uma disciplina (em pelo menos um 
trimestre) no PPGCC no último triênio. 

 Art. 17. Docentes não pertencentes ao quadro de pessoal da UFSC serão recredenciados 
automaticamente nos seguintes casos:  
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 I – Satisfizerem as condições do § 1o do Art. 8o; 
 II – Tiverem realizado (ou estiverem realizando) atividades de orientação ou 
coorientação de pelo menos um aluno do PPGCC no último triênio; e 
 III – Comprovarem ter ministrado pelo menos uma disciplina (em pelo menos um 
trimestre) no PPGCC no último triênio. 

 

CAPÍTULO II 
DO DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 
 Art. 18. Serão descredenciados automaticamente docentes permanentes pertencentes ao 
quadro de pessoal da UFSC classificados em dois triênios CAPES seguidosno grupo IV. 
 Parágrafo único. Professores classificados no Grupo IV no triênio anterior não poderão 
selecionar novos alunos no triênio seguinte. 

 Art. 19. Serão descredenciados automaticamente docentes permanentes nãopertencentes 
ao quadro de pessoal da UFSC que não satisfizerem as condições do § 1o do Art. 8o no final do 
triênio CAPES e que não estejam mais orientando alunos. 

 Art. 20. Professores colaboradores serão automaticamente descredenciados após o prazo 
definido no plano de trabalho (Art. 9o), podendo ser recredenciados para a função através de um 
novo plano de trabalho.  

 Art. 21. Professores visitantes serão automaticamente descredenciados após o período 
de autorização formal de sua instituição para esta função (Art. 10), podendo ser recredenciados 
para a função através de um novo convênio. 

 
TÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DISCENTE 
 
 Art. 22. Ao final de cada triênio CAPES será realizada uma avaliação do curso através 
de um questionário a ser aplicado aos alunos efetivos e egressos do triênio. 
 § 1.º Este questionário abordará questões relativas ao curso em relação à qualidade de 
ensino, infraestrutura, normas, bem como satisfação pessoal e profissional do aluno. 

§ 2.º O coordenador do PPGCC nomeará uma comissão para proceder esta avaliação. 

 
TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 23 de fevereiro de 2012, ficando 

revogadas todas as disposições contrárias. 

 

RONALDO DOS SANTOS MELLO 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
Homologada pela Câmara de Pós-Graduação 23/02/12 


