
 INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2014 - MPPT 

 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO CURSO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-AMBIENTAL –
MPPT 

 

Dispõe sobre as normas específicas para credenciamento e recredenciamento docente no curso 
MPPT. 

I - Do Credenciamento Docente 

Art. 1º - Para efeito de credenciamento junto aos cursos de pós-graduação, os docentes deverão ser 
designados como: 

I.            Permanentes - aqueles que atuam com preponderância no curso, de forma mais direta, intensa 
e contínua, constituindo o núcleo estável de docentes que desenvolvam as principais atividades de 
ensino, orientação de dissertações ou teses e pesquisas, assim como, desempenhem as funções 
administrativas necessárias; 

II.           Visitantes – aqueles identificados por estarem vinculados à outra instituição de ensino 
superior ou de pesquisa no Brasil ou no exterior e permanecerem, durante um período contínuo e 
determinado, à disposição da UDESC, contribuindo para o desenvolvimento das atividades 
acadêmico-científicas do curso; 

III.         Colaboradores - aqueles que atuam no curso de forma complementar ou eventual, ministrando 
disciplinas, orientando dissertações e/ou teses, colaborando em projetos de pesquisa, sem que, 
todavia, tenham carga intensa e permanente de atividades no curso; 

IV.       Pesquisadores - aqueles identificados como profissionais contratados especialmente para 
atuar em atividades de pesquisa. 

 

II- Da Comissão 

Art. 2º - Será constituída uma comissão de (03) três professores doutores de reconhecida 
competência, credenciados em programa de pós-graduação, sendo um (01) pertencente a cada linha 
de pesquisa do curso e um (01) professor externo, preferencialmente, de outra instituição. 

Parágrafo Único: A comissão será aprovada no colegiado do MPPT e instituída por portaria. 

III - Dos Requisitos 

Art. 3º - São requisitos para o credenciamento docente: 

I -Titulação de doutor em área compatível com as linhas de pesquisa do curso; 

II - Produção acadêmica regular, consolidada através da plataforma Lattes (comprovado), no período 
dos últimos três (03) anos, que será pontuada segundo a tabela abaixo: 

 



Tabela de pontuação de produção científica e acadêmica: 

Produção Científica e Acadêmica Pontos 

Autoria de livro 12 

Organização de livro 08 

Capítulo de livro  06 

Publicação de artigo completo em Periódico Indexado A1 e A2 10 

Publicação de artigo completo em Periódico Indexado B1 e B2 07 

Publicação de artigo completo em Periódico Indexado B3 e B4 03 

Publicação de artigo completo em Periódico Indexado B5 02 

Publicação de artigo completo em Evento Internacional Indexado A1 e A2 05 

Publicação de artigo completo em Evento Nacional Indexado B1 e B2 04 

Orientação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado defendida  05 

Co-orientação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado defendida  02 

Produção técnica (laudos, relatórios técnicos para instituições externas, ART´s, 
mapas e consultorias, outros) 

04 

Parágrafo único - É condição da solicitação que o Currículo Lattes esteja atualizado e comprovado 
no momento da solicitação do credenciamento. 

Art. 4º - Serão credenciados os docentes que, obrigatoriamente, apresentarem como condição 
mínima: 

 I - Publicação de artigo completo em periódico indexado, e; 

 II – Apresentação de produção regular com pontuação distribuída em pelo menos (03) três itens da 
tabela supra apresentada, totalizando um mínimo de 25 (vinte e cinco pontos). 

Art. 5° - Serão credenciados para o curso os docentes que possam ministrar disciplina a pelo menos 
02 (duas) turmas no MPPT para o interstício de avaliação de (03) três anos.  

Art. 6° - O docente deverá solicitar o credenciamento em pelo menos uma das disciplinas do curso, 
podendo credenciar-se em apenas uma linha de pesquisa do MPPT. 

Art. 7º - O credenciamento, conforme Resolução nº 013/2014 CONSEPE/UDESC, terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser renovado a partir da avaliação do desempenho docente no período.   

Parágrafo Único – O docente será credenciado em uma das categorias previstas no Regimento do 
Curso.   

   

IV – Do Recredenciamento Docente 

Art. 8° - Serão recredenciados no MPPT os docentes que nos últimos 2 (dois) anos tenham:         

I - ministrado disciplina para pelo menos 02 (duas) turmas no curso MPPT; 



II - apresentado uma pontuação mínima de 20 (vinte) pontos; 

III - publicado pelo menos 01 (um) artigo em periódico Qualis A1, A2, B1 ou B2, ou pelo menos 02 
(dois) artigos em periódicos Qualis B3, B4 ou B5.  

IV – apresente pelo menos 01 (uma) orientação concluída no curso MPPT. 

Parágrafo Único – A tabela de pontuação indicada no Art. 3º será a mesma utilizada no 
credenciamento e recredenciamento. 

Art. 9º - Os credenciamentos em vigor na data de aprovação da presente norma de credenciamento 
permanecerão válidos até a data definida nas portarias de credenciamento correspondentes. 

Art. 10º – Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Pós-
Graduação - MPPT. 

Art. 11º – Esta Norma entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Pós-
Graduação – MPPT. 

 

Florianópolis, 25 de novembro de 2014. 

 

Aprovada na reunião do Colegiado do MPPT do dia 25/11/2014.  

 


