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PÓS-GRADUAÇÃO SAÚDE BRASILEIRA - Faculdade de Medicina 
Campus Universitário – Martelos – CEP 36036-330 – Juiz de Fora – MG  Telefax  3229.3848 

 
RESOLUÇÃO PPGS Nº 001/2010 

 
Regulamenta o credenciamento e 
descredenciamento de Professores 
Permanentes no Programa de Pós-
graduação em Saúde – Área de 
concentração Saúde Brasileira da 
UFJF 
 
 

O Coordenador Geral juntamente com a Comissão Executiva do Programa de 
Pós-graduação em Saúde – Área de concentração Saúde Brasileira da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de suas atribuições, 
considerando o que consta no Regimento Interno do Programa,   
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Integram a categoria de Docentes Permanentes os docentes da UFJF 
assim enquadrados pelo programa e que atendam a todos os seguintes pré-
requisitos: 
 I – desenvolvam atividades de ensino - na pós-graduação e/ou 

graduação; 
 II – participem de projeto de pesquisa do programa; 
 III – orientem alunos de mestrado ou doutorado do programa, sendo 

devidamente credenciados como orientador pela instância para esse fim 
considerada competente pela Instituição.  

 
Art. 2º - Para ser credenciado como professor permanente do programa de 
Pós graduação em Saúde da UFJF, o professor deverá apresentar:  

I - publicações (comprovadas por Currículo Lattes e cópia do artigo ou 
aceite) e/ou registro de patentes que correspondam a pontuação mínima 
equivalente ao exigido pela CAPES em cursos avaliados com a nota 4. 
Caso o PPGS obtenha nota de avaliação superior a 4, a pontuação 
mínima deverá ser correspondente à exigida para cursos com a nota 
obtida na avaliação: 
 a - caso o ingresso do professor seja em um triênio de avaliação 
já iniciado, a pontuação deverá ser sobre artigos já publicados neste 
triênio ou aceitos, desde que a publicação esteja prevista para o triênio 
em que se dará o ingresso; 
 b - se o ingresso do professor coincidir com o início de um triênio 
de avaliação, a pontuação deverá ser sobre artigos aceitos para a 
publicação, desde que esta esteja prevista para o triênio que inicia; 
  c – não serão credenciados novos professores no 3º ano do 
triênio de avaliação. 
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 II - proposta de trabalho no PPGS;  
 

III - projeto de pesquisa financiado por agência de fomento, 
comprovando a existência de recursos para desenvolvimento da 
proposta de trabalho apresentada; 
 
IV – estar vinculado a um Núcleo de Pesquisa da UFJF/CNPq. 

 
Art. 3º - O professor credenciado terá no primeiro semestre de participação no 
curso, no máximo duas vagas de orientação de Mestrado para candidatos que 
cumpram as normas de ingresso descritas no regimento do PPGS. 
 
Art. 4º- Poderá orientar alunos de doutorado somente o professor que tenha no 
mínimo 5 (cinco) anos de titulação de doutor e conclusão de orientação de pelo 
menos um Mestrando. 
 
Art. 5º - O professor credenciado não poderá ficar dois períodos letivos 
consecutivos sem alunos orientandos sob pena de descredenciamento, salvo 
por motivo justificado, após análise e autorização da Comissão Executiva do 
PPGS. 
 
Art. 6º - É vedada a orientação de alunos com qualquer grau de parentesco 
com o orientador. 
 
Art. 7º - O professor orientador que não atingir  no triênio a pontuação de 
publicações compatível com o conceito  obtido pelo programa, não poderá 
receber novos orientandos  e passará à categoria de professor colaborador . 

I- Se antes da próxima avaliação o professor atingir a pontuação 
exigida, haverá retorno à condição de professor orientador. 

II- Se na próxima avaliação a pontuação não tiver sido atingida, o 
professor será descredenciado do programa, permanecendo 
como colaborador até que sejam concluídas as orientações em 
andamento. 

 
Art. 8º  - Três ausências consecutivas às reuniões do Colegiado do PPGS 
implicarão no descredenciamento do professor orientador. 
 
Art. 9º Os casos omissos serão julgados pela Comissão Executiva do PPGS 
 
Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

 
Juiz de Fora, 01 de setembro de 2010. 

 
 
 

Prof. Dr. Robert Willer Farinazzo Vitral 
Coordenador Geral  

Comissão Executiva: 
 
 

Profª. Drª Darcília Maria Nagen da Costa 
Coordenador Adjunta e de Ensino 
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Profª. Drª. Isabel Cristina Gonçalves Leite 

Coordenadora Adjunta de Planejamento e Administração 
 
 

Prof. Dr. André Avarese de Figueiredo 
Coordenador de Pesquisa 

 
 

Profª. Drª. Ana Paula Ferreira 
Coordenador de Publicações 

 
Ciente e de acordo: 
 
 

Prof. Dr. Luiz Carlos Ferreira de Andrade 
Pró-Reitor de Pós-graduação 

 
 

Profª. Drª. Maria Teresa de Assunção Freitas 
Coordenadora de Pós-graduação stricto sensu 
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