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EDITAL Nº 14/2019 – PPGB – PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO 

ASSOCIADO EM REDE – UEL, UEM, UEPG, UNICENTRO, UNIOESTE e 

UFPR. 

 

A coordenação Geral do PPGB, em reunião ordinária dia 12/11/2019 estabeleceu as 

normas e procedimentos para o credenciamento de docentes do Programa de Pós-

Graduação em Bioenergia. 

A Coordenação  local (UNICENTRO) do programa de pós-graduação em Bioenergia,  

em 22/11/2019 no uso de suas atribuições, de acordo com o regulamento do Programa de 

Pós-Graduação Associado em Rede (CEPE/UEL 0067/2009) e anexado na aprovação 

APCN/CAPES – 2009, Portaria da CAPES Nº 81, de 3 de junho de 2016, Qualis/CAPES 

interdisciplinar atual. 

ESTABELECE:  

Art. 1º O corpo docente do PPGB é composto por 3 (três) categorias de docentes: docentes 

permanentes, docentes visitantes e docentes colaboradores.  

Art. 2º Integram a categoria de permanentes os docentes que atendam aos seguintes 

requisitos:  

I - Desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação;  

II - Submetam a agências de fomento e/ou participem de projetos de pesquisa;  

III - Orientem alunos de mestrado do PPGB, sendo devidamente credenciado como 

orientador pelo mesmo;  

IV - Tenham vínculo funcional administrativo efetivo com a IES nucleadora;  

V - Orientem alunos de iniciação científica e/ou tecnológica.  

Art. 3º Integram a categoria de visitantes os docentes ou pesquisadores com vínculo 

funcional administrativo com outras Instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados, 

mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem, 

por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de 

pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem como 

orientadores e em atividades de extensão.  

Art. 4º Integram a categoria de colaboradores os demais membros do corpo docente do 

PPGQ, aí incluídos os bolsistas de pós-doutorado, que não atendam a todos os requisitos 

para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas participem 
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de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino 

ou extensão e/ou da coorientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem 

ou não vínculo com a nucleadora.  

I - O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de 

exame ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo 

docente do PPGB, não podendo o mesmo ser enquadrado como docente colaborador; 

II – O percentual de colaboradores por nucleadoras não poderá ser superior a 30% do 

corpo efetivo da referida nucleadoras.  

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PERMANENTE 

Art. 5º O credenciamento de novos orientadores do PPGB, somente poderá ocorrer em 

início da avaliação de curso da CAPES, atualmente a cada quatro anos (quadriênio), 

mediante abertura de edital pelo Colegiado Geral, na linha e área exigida pela mesma 

para se executar as pesquisa no curso de mestrado em Bioenergia (PPGB), com 

encaminhamento dos documentos solicitados pelo docente pretendente ao 

credenciamento, encaminhada primeiramente ao Colegiado da nucleadora Local, 

previamente aprovado pela coordenação local e após encaminhado a avaliação e 

deferimento final da coordenação Geral do PPGB. Casos especiais como: 

I - Aposentadoria, falecimento e descredenciamento (a pedido ou por avaliação) de 

docente permanente, poderão ser solicitados a qualquer momento a coordenação Geral 

do PPGB Geral a abertura de vaga para a nucleadora em questão, desde que mantida a 

mesma linha de pesquisa em Bioenergia do pesquisador a ser substituído;  

II - Professor pesquisador concursado (professor permanente do corpo docente da IES 

nucleadora) especificamente por uma IES nucleadora para auxiliar na graduação e no 

PPGB (Bioenergia); 

III – Recém Doutor do corpo efetivo da IES nucleadoras; 

Art. 6º Para o primeiro credenciamento de professor orientador como docente permanente 

do PPGB, além do mesmo ser graduado ou com doutorado em uma das subáreas da 

câmara III da área interdisciplinar da CAPES de: engenharias, tecnologias ou gestão, 
este deverá atender aos seguintes requisitos:  

I - Ter obrigatoriamente pelo menos a média de uma orientação concluída por ano de 

iniciação científica ou tecnológica e/ou trabalho de conclusão de curso e/ou de pós-

graduação no período trienal ao pedido de credenciamento;  

II – Apresentar comprovante de submissão de projetos individuais ou em equipe nas áreas 

de atuação do PPGB, biocombustíveis e energias renováveis, para órgãos de fomento em 

um período de anterioridade a data do credenciamento de até quatro anos;  
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III – Apresentar um valor mínimo de 1,25 (um virgula vinte e cinco) pontos com relação 

a produção científica e tecnológica (artigos, livros e capítulos de livros, patentes, entre 

outros) obtida em um período de até quatro anos anterior a data do credenciamento 

conforme o Anexo I, produções estas nas áreas de atuação do PPGB, biocombustíveis e 

energias renováveis;  

Parágrafo primeiro - Para o primeiro credenciamento o docente se habilitado, só poderá 

orientar 1 discente do PPGB por ano, até findar o primeiro quadriênio; 

Parágrafo segundo – Para avaliação de docentes egressos em período inferior a quatro 

anos, a pontuação exigida será 2,5 (dois virgula cinco) dividido por 4 (quatro) e 

multiplicado pelos anos (ex. 2 anos: [2,5/4] / 2) que está exercendo atividades como 

permanente no PPGB;  

HABILITÇÃO (RECREDENCIAMENTO) DE DOCENTE PERMANENTE 

Art. 7º Para o recredenciamento como docente permanente do PPGB, este deverá atender 

aos seguintes requisitos:  

I – Alcançar um valor mínimo de 2,5 (dois virgula cinco) pontos na produção científica 

e tecnológica de acordo com o Anexo I, considerando que 100% da produção deve ser 

obrigatoriamente com discente/egresso do PPGB obtida em um período anterior a data de 

recredenciamento igual a quatro anos. Produções estas nas áreas de atuação do PPGB, 

biocombustíveis e energias renováveis.  

II – Ministrar pelo menos uma disciplina por ano no PPGB;  

III – Fornecer dados de produção científica e tecnológica anualmente ou quando 

solicitado pela Coordenação para o preenchimento da Plataforma Sucupira com fins de 

avaliação do PPGB pela CAPES;  

Parágrafo único: O docente permanente que não solicitar vagas de orientação em editais 

de habilitação ofertados anualmente, e/ou se em um período de dois anos consecutivos 

não obtiver habilitação oficial, será descredenciado. Neste caso o descredenciamento será 

até o final do atual quadriênio em avaliação, impossibilitando de solicitar um novo 

credenciamento durante o mesmo.  

PERÍODO PARACREDENCIAMENTO E HABILITÇÃO DE DOCENTE 

PERMANENTE 

Art. 8º O período de credenciamento de novos docentes e para habilitação dos docentes 

permanentes a orientação de novos alunos no ano de 2020 serão de:  25 de novembro de 

2019 a 03 de fevereiro de 2020: 
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I – O Anexo I preenchido desta instrução normativa para o credenciamento e habilitação 

de docente permanente ao PPGB UNICENTRO, conjuntamente com os documentos 

comprobatórios deverão ser encaminhados por mensagem eletrônica ou entregue em 

mãos a secretária, em conjunto com oficio do docente ao colegiado local solicitando o 

credenciamento e/ou habilitação: a secretaria do PPGB Unicentro (CEDETEG/G) : 

secretaria.ppgb@gmail.com até o dia 03  de fevereiro 2020; 

Casos omissos, devidamente documentados, serão resolvidos pelo Colegiado GERAL 

DO PPGB.  

Esta instrução normativa entra em vigor na presente data. 

GUARAPUAVA,  25 de NOVEMBRO de 2019. 

 
Prof.º Dr. Paulo Rogério Pinto Rodrigues 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em BIOENERGIA 
Portaria nº Nº 44-PROPESP/UNICENTRO, 2019.  

mailto:secretaria.ppgb@gmail.com
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ANEXO I – Quadro de Pontuação para Credenciamento e Recredenciamento de Docente.  

1. Artigos do DOCENTE com discentes aceitos para publicação ou publicados em 

periódicos científicos classificados de acordo com o Qualis referência / CAPES 

interdisciplinar, com ênfase nas áreas de atuação do PPGB: Biocombustíveis e Energias 

Renováveis.   

Estrato Qualis Periódicos Quantidade Pontuação 
Com 

Discente  
(SIM OIU NÃO)   

 

A1      

A2      

B1     

B2     

B3      

B4      

B5      

Pontuação total do item:  

2. Livros e capítulos de livros publicados – Qualis Livros 

2.1. Livro Nacional com ISSN/ISBN     

2.2. Capítulo Livro Nacional com 

ISSN/ISBN  
    

2.1. Livro Internacional com ISSN/ISBN     

2.2. Capítulo Livro Internacional com 

ISSN/ISBN  
    

3. Patentes COM DISCENTES – Qualis Tecnológico 

3.1. Patentes depositadas na IES (T2)     

3.2. Patentes licenciadas 

/Parceria/concedidas (val. 20 anos) – (T1) 
    

Pontuação total do item:  

4. Bolsa de Produtividade  

4.1. Em Pesquisa (PQ) ou Desenvolvimento 

Tecnológico (DT) 
    

Pontuação total do item:  

TOTAL DE PONTOS (soma dos itens 1 a 4):  
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Observação 1. A pontuação da produção referente a artigos aceitos ou publicados será 

integralmente pontuado, em caso de produção em conjunta com discente, e 50% do valor 

a ser atribuído de acordo com a classificação no Qualis Capes interdisciplinar do 

periódico, de acordo com os conceitos:  

 

 

 

 

Observação 2: Para a pontuação de livros e capítulos de livros serão adotados os 

seguintes critérios:  

a) Livro nacional com ISBN ou ISSN na área interdisciplinar – pontuação equivalente a 

um artigo classificado como B1 do Qualis/CAPES;  

b) Livro internacional com ISBN ou ISSN na área interdisciplinar – pontuação 

equivalente a um artigo classificado como B2 do Qualis/CAPES;  

c) Capítulos de livro nacional com ISBN ou ISSN na área interdisciplinar – pontuação 

equivalente a um artigo classificado como B4 do Qualis/CAPES;  

d) Capítulos de livro internacional com ISBN ou ISSN na área interdisciplinar – 

pontuação equivalente a um artigo classificado como B5 do Qualis/CAPES;  

Observação 3: Para a pontuação de patentes serão adotados os seguintes critérios:  

) Para patentes depositadas na instituição nucleadoras (T2 – Qualis tecnológico) 

solicitada o credenciamento – A pontuação será equivalente a um artigo classificado 

como B1 no Qualis/CAPES;  

) Para patentes licenciadas, concedidas, ou em parceria com o setor produtivo (T1 – 

Qualis tecnológico)  – A pontuação equivalente a um artigo classificado como A1 

solicitada no Qualis/CAPES;  

Observação 4: Para a pontuação de bolsas de produtividade será atribuído a pontuação 

será equivalente a um artigo classificado como A1 do Qualis/CAPES; 

Observação 5: Os artigos Qualis periódicos C ou ainda não classificados (np) no 

Qualis/CAPES quadriênio anterior ao credenciamento /recredenciamento, não serão 

pontuados. 

Observação 6: Os documentos listados para pontuação do anexo 1, deverão ser anexados 

cópias como comprovantes dos mesmos, além de estarem registrados no currículo Lattes. 

A1 = 1,0 
A2 = 0,75 
B1= 0,63 
B2= 0,50 
B3 = 0,13 
B4 = 0,05 


