
 

 

                    PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
 

                                                         

CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO PPG-MCCT (2021) 

 

O processo de recredenciamento 2021 será feito contabilizando a atuação e produção docente do triênio 2019-2021. 

Avalia-se a participação dos docentes permanentes (DP) e colaboradores dentro do PPG- MCCT. A Avaliação se 

baseia em três índices que consideram as Orientações, Docência e Produção.  

 

Ind_Or: contabiliza a atuação do docente no quesito ORIENTAÇÕES. Por cada orientação concluída no triênio 

(como orientador principal) atribui-se 1.0 ponto para o docente. Por cada coorientação concluída no triênio atribui-se 

0.25 pontos, por cada orientação (como principal) em andamento (no final do triênio) atribui-se 0.25 pontos, por cada 

coorientação em andamento (no final do triênio) atribui-se 0.1 pontos.  

 

Ind_Dosc: contabiliza a atuação do docente no quesito DOCÊNCIA. A cada 15h de aulas ministradas atribui-se 0.25 

pontos para o docente.  

 

Ind_Prod: contabiliza a atuação do docente no quesito PRODUÇÃO. Aqui são contabilizados os artigos publicados 

em periódicos científicos segundo o critério QUALIS1 da CAPES (2013-2016), também são contabilizados livros e 

capítulos de livros publicados assim como artigos completos publicados em Anais de Congressos, patentes, 

programas de computador registrados. A fórmula de cálculo é a seguinte Ind_prod=1*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 

0,55*B2 + 0,4*B3 + 0,25*B4 + 0,1*B5+ (0.5*Livro+ 0.5*Patente + 0.25*Cap.Livro + 0.25*programa de computador 

registrado + 0.05*AnaisCongresso2 + 0.05*artigo em jornal sem qualis ou qualis C).  

 

1OBS: Para a presente avaliação irá considerar-se o maior estrato QUALIS da revista (em áreas das ciências 
exatas, não necessariamente interdisciplinar) 
 

2OBS: Somente serão considerados até dois trabalhos completos publicados em anais de congresso por 
ano. 
 

CRITÉRIOS PARA RECREDENCIAMENTO DE PROFESSORES COM MAIS DE DOIS ANOS NO PPG-MCCT: 
 

1) O índice total Ind_Tot = Ind_Or + Ind_Dosc + Ind_Prod deve ser maior ou igual a 3.5.   

2) Pelo menos dois dos índices devem satisfazer as desigualdades: Ind_Or  1.0, Ind_Dosc  1.5, Ind_Prod  1.0.  

 

CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSORES NOVOS E PROFESSORES COM MENOS DE DOIS 
ANOS NO PPG-MCCT: 

 

 1) Se Ind_Prod  1.5 e Ind_Tot  < 3.0 o docente credencia-se como COLABORADOR.   

2) Se Ind_Prod  1.5 e Ind_Tot  3.0 o docente credencia-se como Docente  Permanente.  

3) Se Ind_Prod < 1.5 NÃO-CREDENCIADO. 

 

3OBS:  Os critérios de Credenciamento/Recredenciamento descritos no presente documento, seguirão as 
recomendações que aparecem no ART. 43 da RESOLUÇÃO CEPEx/UFF No 394, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2021, no referido as políticas de apoio à maternidade dentro do corpo docente. 

Prof. Panters Rodriguez Bermudez
Coordenador do PPG-MCCT-UFF


