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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 10 de junho de 2016, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º  Estabelecer critérios para o Recredenciamento de Docentes do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação da UFMA. 
Parágrafo único. O processo de recredenciamento deve acontecer a cada dois anos no mês de 

janeiro, antes da atribuição dos novos alunos, aprovados no processo seletivo do ano 
anterior, aos docentes do Programa. 

Art. 2o  A Comissão de Recredenciamento é a responsável por realizar o levantamento das 
atividades e publicações dos docentes no último quadriênio e produzir a classificação 
destes conforme os critérios definidos nesta Norma. 

§ 1o   O instrumento utilizado para o levantamento das atividades e publicações dos 
docentes é o currículo vitae mantido na Plataforma Lattes do CNPq.  

§ 2o   A proposta de recredenciamento, válida para o biênio que se inicia, deverá ser 
apresentada pela Comissão de Recredenciamento e referendada pelo Colegiado. 

Art. 3o  A fim de avaliar as publicações dos docentes, serão adotados os critérios de 
pontuação estabelecidos no Documento de Área de Ciência da Computação da 
CAPES, em vigor na data do recredenciamento. 

Parágrafo único. 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 

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; 

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



200 pontos conforme os critérios de pontuação do Artigo 3o e ter publicado, no 
mesmo período, pelo menos um artigo em periódico classificado entre os estratos A1 
a B4, do Qualis da área de Ciência da Computação. 

Parágrafo único. No caso de docente Colaborador a ser credenciado como Permanente, 
soma-se a exigência de ter no mesmo período, pelo menos, uma defesa de 
dissertação como co-orientador ou uma publicação com discente do Programa.  

Art. 5o  Os docentes permanentes, credenciados no biênio anterior, que não tenham atendido 
os critérios mínimos serão reclassificados como docentes Colaboradores. 

§ 1o  As orientações de discentes aprovados no Exame de Qualificação, sob 
responsabilidade destes docentes, terão continuidade até a defesa da dissertação, 
respeitando-se o período máximo regimental.  

§ 2o As outras orientações destes docentes poderão ser redistribuídas entre os demais 
docentes permanentes do Programa, a critério do Colegiado. 

§ 3o    Durante o período em que esteja como Colaborador, o docente não poderá orientar 
novos alunos na condição de orientador principal e não ministrará disciplinas na Pós-
graduação. 

Art. 6o  Caso o número de docentes credenciados como Permanentes seja inferior ao mínimo 
estabelecido pelo documento de área de Ciência da Computação, docentes em 
posições subsequentes na classificação poderão ser credenciados como permanentes 
a critério do Colegiado. 

Art. 7o  Os docentes Colaboradores serão classificados segundo os critérios definidos nesta 
Norma, sendo aprovados para credenciamento no próximo biênio aqueles de maior 
pontuação, respeitando-se a proporção estabelecida no documento de área de Ciência 
da Computação. 

Art. 8o  Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado da Pós-Graduação.  

Art. 9o  A presente Norma Complementar entra em vigor a partir da presente data. 
 
  Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 

São Luís, 10 de junho de 2016. 
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