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REGRAS PARA RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

Norma Complementar PPGCC No 01/2017 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, no uso de suas 

atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta no Regimento Interno do Programa e com base 

no que foi aprovado em sessão do dia 14 de dezembro de 2017, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º  Alterar os artigos 3º e 4º da Norma Complementar PPGCC Nº 01/2016, que passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3o  A fim de avaliar as publicações dos docentes no último quadriênio, 

serão adotados os critérios de pontuação estabelecidos no Documento 

de Área de Ciência da Computação da CAPES, em vigor na data do 

recredenciamento. 

§ 1o   A pontuação das publicações dos docentes será feita conforme os 

pesos estabelecidos pela CAPES para o cálculo dos Índices Restrito 

(IR) e Geral (IG), a saber:  

a) A1 = 100 

b) A2 = 85 

c) B1 = 70 

d) B2 = 50 

e) B3 = 20 

f) B4 = 10 

g) B5 = 5 

§ 2º    No caso de publicação com discente do Programa, a pontuação a que 

se refere o parágrafo anterior será contada em dobro, apenas para o 

Orientador e Co-orientador, desde que tenha ocorrido durante o 

período do aluno no Mestrado ou até o final do ano em que aconteceu 

sua defesa de dissertação, a fim de atender a regras da CAPES.  

Art. 4o  Para credenciamento como Permanente, os docentes do Programa 

(permanentes ou colaboradores) devem atender a pelo menos um dos 

seguintes critérios: 

I   Ser bolsista de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento 

tecnológico do CNPq ou de agência de fomento estadual (FAPEMA 

ou equivalente); 

II Ter alcançado, no quadriênio anterior ao ano do recredenciamento, um 

mínimo de 300 pontos conforme os critérios de pontuação do Art. 3o e 

ter publicado, no mesmo período, pelo menos um artigo em periódico, 

classificado entre os estratos A1 a B5 do Qualis da área de Ciência da 



Computação. 

§ 1o   Caso o docente não tenha publicações em periódicos no quadriênio, 

então precisará atingir pelo menos 300 pontos com publicações em 

conferências, no estrato restrito (A1 a B1), não sendo contabilizado, 

neste caso, o bônus por publicação com discente a que se refere o Art. 

3º, § 2º.  

§ 2o   No caso de docente Colaborador a ser credenciado como Permanente, 

some-se a exigência de ter, no mesmo período, uma defesa de 

dissertação no Programa, como Co-orientador ou uma publicação 

qualificada com discente do Programa.  

 

Art. 2o  Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado da Pós-Graduação.  

Art. 3o  A presente Norma Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 

São Luís, 18 de dezembro de 2017. 
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