
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PORTARIA PPGBiotec/Funed N° 07, DE 01 DE JULHO DE 2022. 

 

Dispõe sobre os critérios para o Credenciamento, 
Recredenciamento e Descredenciamento de 
Docentes do Programa de Pós-graduação em 
Biotecnologia da Fundação Ezequiel Dias -  
PPGBiotec/Funed. 

 

A COORDENADORA do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Fundação 
Ezequiel Dias - PPGBiotec/Funed, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
Regimento do programa, de outubro de 2017, atualizado em outubro de 2019 e 
CONSIDERANDO a Portaria Funed nº 068 de 06 de dezembro de 2018.  
 

RESOLVE:  

Art. 1° - Aprovar os critérios para o credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes no Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da 
Funed - PPGBiotec/Funed, modalidade mestrado profissional.  

Art. 2° - O Corpo Docente do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Fundação 
Ezequiel Dias - PPGBiotec/Funed é constituído por docentes e/ou pesquisadores da 
Funed, classificados nas categorias de Docentes Permanentes e Docentes Colaboradores 
e por Docentes Externos classificados como Docentes Visitantes, conforme a Portaria nº 
081, de 03 de junho de 2016 da CAPES.  

Art. 3° - Das definições: 

l -  Credenciamento é o processo de entrada de docente e/ou pesquisador no corpo 
docente do PPGBiotec/Funed; 

ll -  Descredenciamento é o processo de saída de um docente e/ou pesquisador do corpo 
docente do PPGBiotec/Funed; 

lll-  Recredenciamento é o processo de revalidação do credenciamento de um docente 
e/ou pesquisador do PPGBiotec/Funed; 

lV- Docente credenciado é o docente e/ou pesquisador que passou pelo processo de 
credenciamento ou recredenciamento. 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 4º - O docente poderá estar vinculado, no máximo, a 02 (dois) Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu. 

Art. 5º - Os processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 
docentes do programa serão conduzidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação 
em Biotecnologia (CPPGBiotec), visando o fortalecimento das linhas de pesquisa e da 
qualificação do corpo docente. 

§1° - As normas e o período para a solicitação do credenciamento e recredenciamento 
para Docente Permanente e/ou colaborador serão estabelecidos pelo CPPGBiotec por 
meio de instrumento específico. 

§2° - O CPPGBiotec poderá fazer o credenciamento e a classificação de Docentes 
Visitantes e sua correspondente habilitação como orientador, se for este o caso, em 
qualquer época, dependendo da oportunidade de aproveitamento desta categoria de 
docentes. 

§3° - O CPPGBiotec poderá designar uma comissão para a realização dos processos de 
credenciamento e recredenciamento. 

Art. 6° - O período de vigência do credenciamento e do recredenciamento dos docentes 
do PPGBiotec/Funed será de 04 (quatro) anos para os Docentes Permanentes e 
Colaboradores. 
 
§1° - Para a categoria de Docentes Visitantes a vigência do credenciamento será definida 
pelo CPPGBiotec e dependerá da oportunidade de aproveitamento desta categoria de 
docente.  

§2° - O CPPGBiotec poderá modificar a vigência em função de eventuais alterações do 
ciclo de avaliação da CAPES. 

Art. 7° - Para fins de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 
docentes, considerando a produção relativa ao ciclo de avaliação da CAPES ou de acordo 
com a determinação do CPPGBiotec, serão avaliados os seguintes indicadores: 

L -  Produção qualificada docente (PQD);  

II - Outras produções (OP).  

Para efeitos de recredenciamento a PQD em coautoria entre o orientador e seus 
respectivos discentes do PPGBiotec/Funed será multiplicada pelo fator 1,5. 

Art. 8° - A PQD é determinada pela soma das produções do docente, no ciclo de 
avaliação, obedecendo-se a seguinte pontuação:  

I -     Artigo em Periódico JCR ≥4,0 = 100; 



 
 
 
 
 
 
 

II -    Artigo em Periódico JCR ≥2,9 e ˂4,0 = 85; 

III -    Artigo em Periódico JCR ≥1,8 e ˂2,9 = 70; 

IV -   Artigo em Periódico JCR ≥1,1 e ˂1,8 = 55; 

V -    Artigo em Periódico JCR ≥0,5 e ˂1,1 = 40; 

VII -  Artigo em Periódico JCR ≥0,0 e ˂0,5 + Scielo = 20; 

VIII - Patentes licenciadas e produzindo = 500; 

IX - Patentes outorgadas/concedidas = 100; 

X - Patentes depositadas em parceria com empresa internacional = 85; 

XI - Patentes depositadas com registro = 70; 

XII -  Capítulo de Livro em editoras internacionais com corpo editorial = 55; 

XIII -  Capítulo de Livro em editoras nacionais com corpo editorial = 40; 

XIV - Capítulo de Livro em editoras Universitárias e de Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICT) = 20; 

XV -  Livro, Obra Completa, editoras internacionais com corpo editorial = 100; 

XVI -  Livro, Obra Completa, editoras nacionais com corpo editorial = 85; 

XVII -  Livro, Obra Completa, editoras universitárias e Institutos de Ciência e Tecnologia 
(ICT) = 70; 
 
XVIII - Produção técnica: Implantação no mercado de técnica diagnóstica e/ou processo 
produtivo e/ou produto tecnológico = 200; 
 
Art 9°- As outras produções (OP) são determinadas pela soma da produção do docente, 
no ciclo de avaliação, obedecendo-se a seguinte pontuação: 

I -   Orientação de doutorado concluída = 100; 

II -  Coorientação de doutorado concluída = 50; 

III -  Orientação de mestrado concluída = 60; 

IV - Coorientação de mestrado concluída = 30; 

V -  Orientação de trabalho de conclusão de curso (TCC) finalizado = 15/TCC (limitado a 
75 pontos); 



 
 
 
 
 
 
 

VI -  Orientação de iniciação científica (período mínimo de 1 ano) = 10 pontos a cada 12 
meses (limitado a 50 pontos); 

VII - Coordenação de projetos com financiamento público ou privado e aprovados em 
editais específicos de agências de fomento ou editais internos da própria instituição = 
100 pontos;  

VIII - Coordenação de projetos em colaboração com setores do mercado = 150 pontos; 

IX - Coordenação de parcerias formalizadas pelo Núcleo de Inovação e Proteção ao 
Conhecimento (NIPAC) = 20 pontos; 

§1°- Os itens VII, VIII e IX deverão ser pontuados apenas 1 vez por projeto. Caso o projeto 
se enquadre em mais de uma categoria, o docente deverá indicar o item que mais se 
aplica a sua produção o qual será validado pelo CPPGBiotec. 

X -    Disciplinas ministradas em Graduação e/ou Programas de Pós-graduação = 10 
pontos/15 horas-aula; 

Art. 10° - Os pedidos de credenciamento deverão ser protocolados na Unidade de Apoio 
Acadêmico, instruídos pelos seguintes documentos:  

I - Currículo no formato Lattes/CNPq atualizado nos últimos 3 meses, juntamente com a 
comprovação das produções para o cálculo dos indicadores PQD e OP;  

II -  Plano de Trabalho contemplando o projeto e a linha de pesquisa; 

III - Proposta de disciplina (ementa). 

Art. 11° - Para o credenciamento na categoria de Docente Permanente ou Docente 
Colaborador do PPGBiotec/Funed, o candidato deverá apresentar produção científica e 
técnica relevante conforme instrumento específico. 

Art. 12° - Para fins de recredenciamento, Docentes Permanentes ou Docentes 
Colaboradores do PPGBiotec/Funed deverão apresentar, no ciclo de avaliação, 
produção científica e técnica relevante conforme chamada específica e atender aos 
seguintes requisitos mínimos: 

I -  Ter ministrado uma disciplina no PPGBiotec/Funed; 

II - Ter uma orientação concluída ou em andamento no PPGBiotec/Funed. 

Art. 13°- Docentes Permanentes ou Colaboradores, que não atenderem ao disposto no 
Art. 12°, e/ou que não sejam aprovados na chamada de recredenciamento, e/ou que 
não solicitarem o recredenciamento, serão descredenciados do PPGBiotec/Funed. 



 
 
 
 
 
 
 

§1°- O docente descredenciado que tenha orientação ou disciplinas em andamento 
deverá garantir a continuidade das atividades, sem prejuízo ao programa.  

Art. 14° - O docente permanente, mediante justificativa, poderá solicitar ao CPPGBiotec 
a alteração para a categoria de docente colaborador. 

§1°- A solicitação deverá ser analisada pelo CPPGBiotec considerando a disponibilidade 
de vagas. 

§2°- A alteração para a categoria de docente colaborador não implicará na imediata 
renovação do período de credenciamento. 

Art. 15°- Os docentes deverão manter seu currículo Lattes atualizado e apresentar 
oportunamente ao PPGBiotec/Funed todas as informações necessárias para a 
elaboração de relatórios aos respectivos órgãos avaliadores da pós-graduação, evitando 
prejuízo à coleta de dados para a plataforma Sucupira. 

Art. 16°- Os docentes credenciados no PPGBiotec/Funed (Permanentes, Colaboradores 
e Visitantes), mediante justificativa, poderão solicitar, a qualquer momento, ao 
CPPGBiotec o seu descredenciamento, sem prejuízo ao disposto no Art. 13°- §1°. 

Art. 17° -  Os casos omissos na presente Portaria serão analisados pelo CPPGBiotec. 

Art. 18° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

Sílvia Ligório Fialho 
Coordenadora 
Programa de Pós-graduação em Biotecnologia 
Fundação Ezequiel Dias - Funed 

 


