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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

GESTÃO & ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
PPG-GOC  

 

ESCOLA DE CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO - ECI 

UFMG 

 

Dispõe sobre o credenciamento de professores para 

atuação no Programa de Pós-Graduação em Gestão 

& Organização do Conhecimento (PPG-GOC). 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Gestão & Organização do 

Conhecimento da UFMG, no uso de suas atribuições regulamentares de: 

 

I. Aprovar os nomes dos professores que integrarão o Corpo Docente do Programa, 

de acordo com o artigo 6, inciso XXVII, do Regulamento do PPG-GOC; 

II. Definir por Resolução os critérios para credenciamento e renovação de 

credenciamento dos professores integrantes do seu Corpo Docente, de acordo com 

o artigo 6, inciso XXVI do Regulamento do PPG-GOC; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O credenciamento ou recredenciamento de professores para atuação no PPG-

GOC se fará de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Resolução. A avaliação será 

conduzida pelo colegiado ou por comissão nomeada por este, sendo que a deliberação 

final estará a cargo do colegiado. 

 

Art. 2º - Para que possa ser credenciado ou re-credenciado, o docente deve atender aos 

seguintes critérios: 

 

§ 1º - Aderência ao recorte epistemológico do programa: o projeto do PPG-GOC foi 

criado a partir de um recorte epistemológico bem definido, o qual não se caracteriza 

por uma ampla matriz interdisciplinar verificada em outros programas de pós-

graduação da Ciência da Informação. O PPG-GOC se caracteriza por enfatizar 

subcampos da Ciência da Informação, os quais compõem o núcleo que fundamenta 

o curso, a saber: representação da informação e do conhecimento; gestão da 

informação e do conhecimento; organização da informação e do conhecimento; 

tecnologia aplicada. Esse núcleo se manifesta na área de concentração e linhas de 
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pesquisa constantes no projeto pedagógico, os quais orientam a pesquisa a ser 

conduzida no programa e, portanto, o ingresso de docentes. Para credenciamento, o 

docente será avaliado com base nos seguintes critérios relativos ao recorte 

epistemológico do programa: 

a) Experiência e atuação no núcleo que fundamenta o curso, conforme descrito 

em seu projeto pedagógico (aprovado na CAPES); 

b) Publicações de acordo com o núcleo que fundamenta o curso conforme 

descrito em seu projeto pedagógico (aprovado na CAPES); 

c) Presença de publicações, experiência, orientações, projetos e atuação, em 

geral, de caráter aplicado. Por “caráter aplicado” entende-se a pesquisa que, 

além de investigações teóricas, busca também aplicar conhecimento 

científico à solução de problemas práticos e ao desenvolvimento tecnológico 

e de inovação.  

d) Formação de pesquisa do docente: desejável pós-graduação (mestrado ou 

doutorado) em Ciência da Informação; outras formações de pesquisa afins 

podem ser aceitas desde que atendam os critérios (a), (b) e (c) do parágrafo 

1, artigo 2. 

 

§ 2º - É desejável a produção de três publicações (por ano), e é considerado critério 

mínimo a produção de duas publicações (por ano), como primeiro, segundo ou 

terceiro autor, de acordo com os tipos descritos abaixo: 

a) Artigo em periódicos da base QUALIS CAPES A1, A2 ou B1, B2 da área de 

Ciência da Informação, de acordo com a lista aprovada pelo colegiado do 

PPG-GOC e disponível no site do programa; 

b) Capítulo de livro, o que significa texto com no mínimo 12.000 (doze mil) 

palavras, em editoras científicas e avaliados de acordo com os critérios da 

CAPES para livros; 

c) Livro, o que significa texto com no mínimo 60.000 (sessenta mil) palavras, em 

editoras científicas e avaliado de acordo com os critérios da CAPES para 

livros. 
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§ 3º - É desejável que o docente comprove internacionalização atendendo a pelo 

menos um dos critérios listados a seguir: 

a) Inserção em grupo de pesquisa internacional;  

b) Organização ou participação em comitês de eventos internacionais;  

c) Responsabilidade por convênio internacional;  

d) Participação em congresso internacional com ISSN ou ISBN;  

e) Publicação internacional qualificada;  

f) Outra comprovação de internacionalização a ser avaliada pelo colegiado. 

 

§ 4º - Titulação (por período de avaliação da CAPES) 

a) Para atuar no programa como professor permanente, orientador de mestrado 

e doutorado, o docente, além de atender aos critérios dos parágrafos 1 e 2 

dessa resolução, deve ter o título de doutor e exercer atividades de pós-

graduação em sentido estrito há pelo menos dois anos. 

b) O docente iniciante que deseja atuar no programa e ainda não atende aos 

critérios dos parágrafos 1 e 2 dessa resolução poderá ser credenciado como 

professor colaborador por um prazo determinado (alinhado com a avaliação 

CAPES), de forma que goze de um período inicial para se adaptar ao número 

e a qualidade das publicações exigidas pelo programa na categoria 

pesquisador permanente.  

c) Para ser credenciado como colaborador, o pesquisador deve atender aos 

requisitos do parágrafo 1 dessa resolução e apresentar, nos últimos dois 

anos, pelo menos uma publicação em Ciência da Informação. 

 

§ 5º - Grupo de pesquisa e projeto de pesquisa (por período de avaliação CAPES) 

a) O docente deve pertencer a pelo menos um grupo de pesquisa da área de 

Ciência da Informação; 

b) O docente deverá coordenar ou participar de no mínimo um projeto de 

pesquisa na área de Ciência da Informação; 
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c) Duas das publicações referenciadas no artigo 2, parágrafo 2 dessa resolução 

devem obrigatoriamente estar relacionadas ao projeto de pesquisa, no 

período estabelecido pela CAPES para avaliação. 

§ 6º - Oferecimento de disciplinas no programa 

a) Para continuar credenciado, o docente deve ministrar pelo menos uma 

disciplina no programa a cada dois anos. 

b) O colegiado julgará casos especiais de professores externos ou estrangeiros 

que desejem atuar, de acordo com os benefícios que o programa poderá 

obter dessa participação. 

 

§ 7º - Produtividade na orientação de teses e dissertações 

a) O docente deve cumprir metas de tempo de titulação de orientandos 

estabelecidas pela CAPES ou documento de área da Ciência da Informação; 

b) O docente permanente deve orientar no mínimo 03 (três) alunos de pós-

graduação, e no máximo o teto estabelecido pela CAPES ou pelo 

regulamento da UFMG para pós-graduação; 

c) O docente colaborador poderá orientar no mínimo 02 (dois) alunos de pós-

graduação. 

 

§ 8º - Bolsa de produtividade CAPES: o docente com bolsa de produtividade CAPES 

estará habilitado a participar do programa, desde que seja considere estratégico 

para o programa, a critério do colegiado. 

 

Art. 3º - O número de orientandos atribuídos a cada docente, para efeito de definição de 

disponibilidade de vagas, seguirá o critério de qualidade e quantidade da produção 

acadêmica, conforme estabelecido no Artigo 2 Parágrafo 1. 

 

Art. 4º - Cabe ao Colegiado do PPG-GOG o julgamento de credenciamento, ou renovação 

de credenciamento, nos casos em que os docentes não tenham cumprido todas as 

exigências do artigo 2 por terem desempenhado, no período de avaliação, outras 

atividades de relevância para a área. 
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Art. 5º - A proposta de credenciamento ou de renovação de credenciamento será levada à 

reunião do Colegiado em formulário próprio (anexo) e devidamente instruída com cópias 

dos textos da produção bibliográfica que fundamenta a proposta.  

 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data em que for aprovada pelo colegiado do 

Programa. 

 
 
 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2018 
 
 

Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa 
Coordenador do PPG-GOC
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ANEXO 

 
 
 

MODELO PARA CREDENCIAMENTO (OU RECREDENCIAMENTO) DE 
DOCENTE PARA ATUAÇÃO NO PPG-GOC/UFMG  

 
 

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº RESOLUÇÃO Nº 1/2018 - 19 DE JUNHO DE 2018  
 

 
 

� Nome do docente: 
 

� Universidade de afiliação: 
 

� Departamento: 
 

� Atendimento aos requisitos da resolução: 
 

1. Recorte epistemológico (justificativa) 
 

2. Publicações 
 

3. Internacionalização 
 

4. Titulação 
 

5. Projeto de pesquisa  
 

6. Oferecimento de disciplinas no programa 
 

7. Produtividade na orientação de teses e/ou dissertações 
 
 
 
*** 


