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Chamada de credenciamento e recredenciamento docente junto ao PPGCOM-

UFMG 

 

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, tendo em vista a 

Portaria n. 81 da CAPES, de 03 de junho de 2016, que exige o estabelecimento de 

regras para os processos de credenciamento e de recredenciamento do corpo docente 

dos programas de Pós-Graduação; as Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, de 

04 de julho de 2017; e a Resolução PPGCOM 01/2018,  apresenta a presente chamada 

para credenciamento e recredenciamento de docentes junto ao Programa e estabelece 

formas e condições para submissão das solicitações e diretrizes específicas de avaliação. 

 

1) As inscrições estarão abertas no período de 05 de agosto a 06 de setembro de 2019. 

2) Deverão se inscrever para o recredenciamento as e os professores cujos 

credenciamentos se encerram no segundo semestre de 2019. 

3) No caso de novos credenciamentos ou de recredenciamento, as e os professores 

interessadas e interessados podem se inscrever como candidatos(as) na condição de 

professor(a) permanente ou professor(a) colaborador(a). Consultar no site do programa 

a Resolução 01/2018 para mais detalhes; 

4) No ato da inscrição, o texto da carta de intenções deverá indicar a linha pretendida pela 

ou pelo candidato, além da condição pretendida (colaborador(a) ou permanente). 

5) Devem se inscrever para recredenciamento as e os professores interessados(as) na 

mudança da condição de colaborador para permanente, bem como aquelas(es) que 

desejarem iniciar as orientações de doutorado. 

6) Devem se inscrever para credenciamento as e os professores já pertencentes ao quadro 

docente do PPGCOM, mas que estão interessados(as) em mudar de linha de pesquisa;  

7) O processo estará aberto para todos(as) professores(as) da UFMG e de outras 

instituições, de acordo com o artigo primeiro da Resolução 01/2018. 

8) As candidatas e candidatos deverão apresentar a seguinte documentação, apenas em 

meio digital, enviada para a Secretaria do PPGCOM por e-mail: 

mailto:ppgcom@fafich.ufmg.br


a) Projeto de pesquisa (aprovado no Departamento de origem ou por 

agência de fomento); 

b) Currículo Lattes atualizado; 

c) Carta de intenção; 

d) Anuência da Câmara do Departamento (apenas no caso de 

credenciamentos novos. 

9) Para esta chamada, serão consideradas as produções nos seguintes intervalos de 

tempo, segundo as categorias: 

I - Para credenciamento inicial como colaborador – no período de janeiro de 

2018 a dezembro de 2019; 

II - Para recredenciamento como colaborador – no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2019; 

III - Para credenciamento ou recredenciamento como permanente – no período 

de janeiro de 2016 a dezembro de 2019. 

 

10) A avaliação da produção docente pela Comissão Avaliadora será feita por 

pontuação pelos parâmetros seguintes, que foram aprovados pelo Colegiado do 

PPGCOM em 9 de maio de 2018, tendo em vista a análise do Documento de Área da 

Capes e seus indicadores:  

I - 840 pontos para recredenciamento permanente; 

II - 700 pontos para recredenciamento colaborador; 

III - 700 pontos para credenciamento permanente inicial; 

IV - 600 pontos para credenciamento colaborador inicial. 

 

10.1) O valor atribuído aos artigos publicados em periódicos obedecerá à 

pontuação prevista no Documento de Área da Capes, segundo os estratos dos 

periódicos, a saber: 

 

I - A1 = 100 pontos 

II - A2 = 85 pontos 

III - B1 = 70 pontos 

IV - B2 = 55 pontos 

 

10.2) Para periódicos não avaliados no Qualis da área, a Comissão deverá 

aplicar valor igual de áreas semelhantes. 



 

10.3) No caso da produção de livros e capítulos de livros, a equalização da 

estratificação da produção a ser considerada é a seguinte: 

I - Capítulo ou organização de coletânea nacional equivale a produto A2; 

II - Capítulo ou organização de coletânea internacional equivale a produto A1. 

III – A publicação de livro individual, desde que a editora seja de reconhecida e 

de comprovada inserção em circuitos de distribuição internacional ou nacional, 

equivale a três produtos A1. 

 

10.4) Serão considerados trabalhos aprovados para publicação em 2019, que 

ainda estão no prelo, desde que apresentada declaração emitida pelos editores da 

revista ou livro indicados. 

 

11) Para cumprimento da exigência normativa referente ao número máximo de docentes 

colaboradores, serão considerados os seguintes critérios: 

I – Preferência aos docentes que estiverem em processo de recredenciamento 

como colaboradores, cumpridas todas as exigências mínimas; 

II – Das vagas remanescentes, preferência para docentes que alcançarem maior 

número de pontos no quesito de publicações, considerando, em casos de empate, 

o critério de maior tempo de docência no Ensino Superior. 

 

 

Chamada emitida em 18/07//2019, retificada em 16/08/2019. 


