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NORMA CPG/PPGO Nº 05-2018  

Dispõ e sõbre as nõrmas de credenciamentõ, 
descredenciamentõ e recredenciamentõ de 
dõcentes nõ Prõgrama de Pṍs-Graduaça õ em 
Odontologia (PPGO) da Universidade Federal de 
Goiás. 

 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA da 
Universidade Federal de Goiás, em reunião realizada em 08 de maio de 2018, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o Professores e/ou pesquisadores poderão ser credenciados no PPGO como 
membros do corpo docente na qualidade de permanente, colaborador ou visitante, conforme 
Resolução CEPEC No. 1487.  

 
§ 1o A proporção entre docentes permanentes e colaboradores deve seguir as diretrizes 

da Área de Odontologia na CAPES.  
 
§ 2o O acompanhamento do desempenho dos docentes será anual. 
 
§ 3o Os docentes que apresentarem desempenho insatisfatório poderão ser qualificados 

em outra categoria ou descredenciados, a qualquer momento, a critério da Coordenadoria do 
PPGO. 

 

Art. 2o Poderão solicitar credenciamento ao PPGO, como docente permanente, aqueles 
professores que atendam aos seguintes critérios: 

I- ser portador do título de Doutor, emitido por Programa reconhecido pelo MEC; 
II- ter publicação qualificada que atenda aos critérios para o conceito vigente do 

programa, de acordo com o processo avaliativo da CAPES; 
III- ter experie ncia de õrientaça õ/cõ-õrientaça õ de alunõ de graduaça õ (iniciaça õ 

cientí́fica) õu de pṍs-graduaça õ stricto sensu;  
IV- ter experiência de orientação/co-orientação de mestrado com respectivo artigo 

publicado, para orientar no Curso de Doutorado. 
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Art. 3o Para õ recredenciamentõ dõ dõcente permanente, este deverá atender aõs 

critérios estabelecidos pela área de Odontologia da CAPES de acordo com a última nota obtida 
pelo programa. 

 
 
Art. 4o Professores e pesquisadores doutores poderão solicitar credenciamento como 

docentes colaboradores, caso atendam aos critérios dispostos no Art. 2o.  
 
 
Art. 50 Os casos omissos serão resolvidos pela CPG. 

 

 

Goiânia, 08 de maio de 2018. 
Profa. Dra. Nádia do Lago Costa 
Coordenação do PPGO 


