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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPesq 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - PPGEE 
MESTRADO PROFISSIONAL - MEPE 

 
 
 

REGULAMENTO N° 01/PPGEE/MEPE/UNIR/2014 
 
 

 
Dispõe sobre os critérios para credenciamento 
recredenciamento e descredenciamento de docentes no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Escolar, Mestrado Profissional. 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, no uso de 
suas atribuições, considerando os critérios da Capes para credenciamento e a categoria de 
docentes, o que dispõe a legislação da UNIR e o Regimento do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Escolar da UNIR, e tendo em vista a necessidade de normatizar o processo 
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes no PPGEE-UNIR, 
RESOLVE: 
 
 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1° - O pedido de credenciamento, recredenciamento ou descredenciamento deve ser 

submetido à Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de 

Professores Permanentes do PPGEE/MEPE, devidamente constituída pelo Colegiado do 

Curso. 

§ 1º - O credenciamento de Docentes será realizado por uma Comissão de Credenciamento 
e Recredenciamento homologada em reunião do Colegiado e portariada pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa, cuja composição será de: dois docentes do Quadro 
Permanente cujo perfil científico apresente a maior pontuação acadêmica entre os pares e 
por um consultor Ad Hoc, que seja membro do Quadro Permanente de outro programa de 
pós-graduação Stricto Sensu da UNIR ou de outra instituição devidamente credenciada no 
Sistema Nacional de Pós-Graduação. 
 
§ 2º - O credenciamento e o recredenciamento de docentes deverão ocorrer anualmente. 
 
§ 3º - O processo de recredenciamento geral de docentes será realizado por todos os 
docentes interessados em permanecer credenciados ao Programa. 
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§ 4° - O Corpo docente não poderá ultrapassar a composição, quanto ao número de 
professores permanentes, de no máximo 20% de professores sem formação específica; 30% 
de professores colaboradores e 20% de professores visitantes.  
 

DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO NO PPGEE/MEPE E SEUS REQUISITOS 
 
Art. 2° - Poderão ser credenciados como professores permanentes, os docentes da UNIR 
portadores do título de Doutor, que: 

i) apresentem produção científica intelectual nos últimos três anos compatível com 
o especificado nos Critérios da Comissão da Área de Educação da CAPES: 03 (três) 
publicações qualificadas, sendo no mínimo 01 (uma) em periódico (no mínimo 
B2) e duas em periódicos, capítulos de livros ou livros qualificados; 

ii) sejam coordenadores de projeto de pesquisa aprovado com financiamento (seja 
este financiamento de custeio, e/ou de capital e/ou de bolsas de iniciação 
científica) de agência pública ou privada; 

iii) sejam, obrigatoriamente, membro de Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório 
de Grupos do CNPq, certificado pela UNIR; 

iv) estejam orientando ou tenham orientado no programa de iniciação científica pelo 
menos, em um dos três últimos anos anteriores à solicitação; 

v) estarem com o Currículo Lattes atualizado nos últimos trinta dias anteriores à 
inscrição e apresentá-lo no ato da solicitação; 

vi) cumprirem as diretrizes emanadas do colegiado de modo a manter todos os 
dados cadastrais, de produção acadêmica e de caráter administrativo 
devidamente atualizados, além de cumprir rigorosamente com as obrigações de 
orientação e com as atividades de ensino e, caso sejam designados, com as 
atividades administrativas. 

 
Art. 3° - Todos os itens acima devem vir no ato do credenciamento, acompanhados de 
documentação com comprovação conforme discriminado a seguir: 
 

i) requerimento de Credenciamento ou Recredenciamento assinado pelo (a) 
interessado(a) cujo documento do(a) candidato(a) deverá indicar o tipo de 
dedicação que irá oferecer ao Programa no quadriênio, apresentando as linhas de 
pesquisa e os temas de disciplinas nas quais poderá colaborar com o programa, 
além de sua disponibilidade de participar ao menos em uma disciplina por ano 
letivo (Anexo I). 

ii) cópia autenticada do título de Doutor ou Titulação equivalente; 
iii) comprovação da condição de professor efetivo da UNIR ou de instituição 

conveniada (para colaboradores, e não se aplica para visitantes). 
iv) cópia do Currículo Lattes devidamente atualizado nos últimos trinta dias e 

registrado na Plataforma Lattes; 
v) cópia impressa e digital dos documentos pessoais, das atividades administrativas 

(membro do colegiado, bancas examinadoras, comissões delegadas pelo 
programa, coordenação do programa, etc.), acadêmicas e de produção científica 
(artigos não publicados, mas que receberam o aceite deverão apresentar 
comprovação do respectivo aceite). 
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vi) cópia digital de projeto de pesquisa, cujo problema investigativo seja 
concernente à área de Educação, com ata ou declaração de aprovação 
pelo Colegiado do respectivo Departamento. 

vii) Anexo II devidamente preenchido; 
viii) Anexo III devidamente preenchido. 

 
§ 1º - A comprovação de apoio de agências de fomento de âmbito federal ou estadual a 
projetos de pesquisa coordenados/executados por professores poderá substituir a 
declaração de aprovação nos Departamentos. 
 
§ 2º - A solicitação de vínculo deverá ser preferencialmente a uma linha de pesquisa. 
 
§ 3º - O tipo de dedicação ao Programa de Pós-Graduação ou dedicação em nível de 
colaboração a outros programas, deve ser explicitado por ocasião do requerimento 
devendo para isso, levar em consideração a classificação da CAPES (<30%, 30-60%, 
>60%), cabendo ao colegiado do curso deliberar favoravelmente ou não sobre a matéria 
com objetivo primeiro de proteger os interesses do programa. 
 
§ 4° - Caso a titulação seja em área afim à Educação, poderão credenciar-se candidatos 
que: a) tenham bolsa de pesquisa do CNPq ou órgão afim concedida pela área 
de Educação ou b) produziram tese de doutorado sobre temática diretamente ligada à 
Educação ou c) publicaram pelo menos três trabalhos qualificados com recorte temático 
diretamente vinculado à área de Educação, classificados pelo menos como B2 ou L2. 
 
§ 5° - É professor com formação na área específica os portadores de diplomas de 
graduação, mestrado ou doutorado na área temática do Programa ou conforme 
orientação das Câmaras Setoriais dos respectivos programas de pós-graduação stricto 
sensu junto à CAPES.  

 
 

DOS DOCENTES COLABORADORES 
 
Art. 4° - Serão credenciados como docentes colaboradores os professores ou pesquisadores 
que contribuirão com o Programa e que participem de forma sistemática do 
desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da 
orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a 
instituição. 
 
§ 1o O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de 
exame ou co-autor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo 
docente do programa, não podendo, pois, o mesmo ser enquadrado como docente 
colaborador. 
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DOS DOCENTES VISITANTES 
 
Art. 5° - Serão credenciados como docentes visitantes os professores vinculados a outras 
instituições de ensino superior ou de pesquisa, no Brasil ou no exterior, que permanecerão 
na universidade à disposição do Programa, em tempo integral, durante um período 
correspondente ao seu plano de atividades na Instituição. 
 
 

DO PROCESSO DE RECREDENCIAMENTO E SEUS REQUISITOS 
 
 
Art. 6° - O recredenciamento geral de docentes será realizado anualmente, com inscrições 
até o décimo quinto dia do mês de fevereiro e avaliações entre o vigésimo e vigésimo 
oitavo dia do mês de fevereiro, observado o que dispõe o parágrafo anterior. 
 
Parágrafo único - O recredenciamento levará em conta a avaliação do desempenho 
docente durante o período avaliado, por meio de ficha de avaliação preenchida pelos 
discentes. 
 
Art. 7° - É considerado requisito mínimo para aprovação das solicitações de 
recredenciamento que o solicitante atenda a pelo menos quatro dos incisos de um a cinco e 
obrigatoriamente o inciso seis deste artigo:  

i) Ser autor ou coautor de produção científica intelectual, no atual ciclo avaliativo, 
compatível com o especificado nos Critérios da Comissão da Área de Educação da 
CAPES: 03 (três) publicações qualificadas, sendo no mínimo 01 (uma) 
em periódico (no mínimo B2) e duas em periódicos, capítulos de livros ou livros 
qualificados; 

ii) Ter orientado dissertação (ões) defendida (s) e aprovada(s), com tempo médio de 
titulação menor ou igual há 30 meses, ou estar orientando aluno (s) do Programa, 
com tempo médio desde o ingresso no Curso menor ou igual a 24 meses. No caso 
de orientações perdidas o requerente deve apresentar justificativa. 

iii) Ter lecionado pelo menos uma disciplina no Programa nos últimos dois anos;. 
iv) Ter participado de comissões do Programa nos últimos dois anos;  
v) Ter apresentado de forma correta as informações necessárias ao preenchimento 

do formulário COLETA-CAPES, que deve ser comprovado por declaração da 
coordenação; 

vi) Entregar, no ato do pedido de recredenciamento, devidamente preenchido, 
contendo todas as informações solicitadas, o Anexo III deste Regulamento.  

 
Parágrafo único - O recredenciamento docente além dos requisitos mínimos estipulados 
neste artigo deve observar os requisitos básicos exigidos por ocasião de seu primeiro 
credenciamento, conforme previsto no artigo 1°, sem o qual não poderá ser recredenciado. 
 
Art. 8° - A Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de 
Professores Permanentes do PPGEE/MEPE avaliará as solicitações e indicará as aprovadas. 
Dentre os critérios a serem adotados para fins de recredenciamento, constarão os seguintes:  
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Critério 01: Orientações Concluídas, incluindo tempo decorrido para titulação de seus 
orientandos. 
Critério 02: Dedicação Prioritária ao Programa. 
Critério 03: Produção Científica indexada pelo sistema Qualis/CAPES. 
Critério 04: Disciplinas lecionadas nos últimos dois anos. 
Critério 05: Participação na Administração do Programa. 
Critério 06: Histórico na pesquisa destacando projetos aprovados e executados ou 
em execução com ou sem financiamento (com comprovação). 
 

§ 1º - Para os critérios de pontuação mínima dos docentes, observar ANEXO II. 
 
§ 2º - O Total de pontos a serem obtidos pelo docente será de 100 pontos possíveis 
distribuídos nos seis critérios: (Critério 1 = 10); (Critério 2 = 05); (Critério 3 = 60); (Critério 4 = 
05); (Critério 5 = 05); (Critério 6 = 15). 
 
§ 3º - Será credenciado como Docente do Quadro Permanente, o professor que obtiver 
pontuação igual ou acima de 70 pontos na média do ciclo atual de avaliação. 
 
§ 4º - Será credenciado como Docente do Quadro de Colaboradores, o professor que obtiver 
pontuação a partir de 60 pontos, observado o que dispõe o § 4° do Art. 1º. 
 
Art. 9° - Será descredenciado o docente que apresentar recorrência em qualquer dos itens 
abaixo relacionados:  

i) solicitar, formal e voluntariamente, o descredenciamento. 
ii) descumprir as normas e critérios aqui estabelecidos. 
iii) descumprir as normas estabelecidas pelo regimento do Programa. 
iv) faltar com decoro aos professores, técnicos administrativos ou alunos do 

programa. 
v) manifestar-se em recinto fechado ou público de forma desrespeitosa ou danosa 

ao Programa ou ser alvo de recorrentes reclamações de orientandos em função 
de sua má performance docente no trato da orientação ou sala de aula. 

vi) não ter publicado, orientado ou lecionado disciplinas no Programa num período 
de pelo menos dois anos. 

vii) não ter assumido atividades administrativas no Programa num período de pelo 
menos dois anos. 

viii) ter pelo menos 3 orientandos desligados do programa por baixa produtividade 
nos últimos 3 anos no ato do recredenciamento geral, visto que responde 
solidariamente pela performance do mestrando no curso de sua trajetória. 

ix) ter pelo menos quatro faltas em reuniões ordinárias do colegiado, sem 
justificativa. 

 
Parágrafo único - Caberá ao descredenciado, requerimento em grau de recurso ao 
colegiado, com justificativa pelo não atendimento aos critérios estipulados nesta norma, 
momento em que deverá apresentar as alternativas e ações para sanar os problemas 
identificados. 
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Art. 10° - O docente descredenciado não poderá abrir vagas na seleção subsequente nem 
oferecer disciplinas. Deverá concluir as orientações em andamento e poderá 
apresentar nova solicitação de credenciamento quando voltar a preencher os requisitos. 
 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 

Art. 11° - O atual quadro de professores do Programa, exceto os que foram submetidos no 
APCN Capes 2013, foi credenciado utilizando os seguintes critérios: 

i) Ensinar na graduação na área de Educação. 
ii) Possuir registro de pesquisa desenvolvida na área de Educação. 
iii) Possuir Doutorado em Educação. 
iv) A partir de 2014, serão utilizados os critérios estabelecidos por esta Resolução. 

 
Art. 12° - Docentes com orientações em andamento que não solicitarem recredenciamento 
ou cuja solicitação seja indeferida serão considerados credenciados em caráter temporário, 
até que seus alunos obtenham as titulações ou sejam desligados do Programa.  
 
Art. 13° - Todas as informações a serem prestadas são de inteira responsabilidade do 
docente, não cabendo à Comissão de Credenciamento qualquer responsabilidade na busca 
dessas mesmas informações, as quais devem estar disponíveis no Lattes com as devidas 
comprovações para o período analisado. 
 
Art. 15° - Os casos excepcionais ou omissos a esta norma serão deliberados pelos Colegiados 
ou, quando em grau de recurso, junto aos conselhos superiores da UNIR. 
 
Art. 16° - Estas normas entram em vigor após sua aprovação no Colegiado do Programa 
revogando as disposições em contrário. 
 
 
 
 

Porto Velho, 26 de maio de 2014. 
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ANEXO I 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO OU RECREDENCIAMENTO COMO DOCENTE DO 
PPGEE/UNIR 

 
 
Eu,.......………………………………………………................………..........................................…............, RG 

Nº. ....................................... CPF…………………………...…, venho, por meio deste, manifestar o 

interesse em me credenciar/recredenciar como docente 

……………………………….......(permanente/colaborador/visitante) na Área de Concentração 

.................................................................................................. e na(s) linha(s) de 

Pesquisa:................................................................................................................ Manifesto 

ainda meu interesse em orientar o quantitativo de ............... a ...................... projetos em 

cada edital de processo seletivo. 

 

Documentos anexados:  

(  ) Ficha de Produção Científica (Anexo II), com os respectivos documentos comprobatórios;  

(    ) Relatório Específico para Coleta Capes (produção) (Anexo III), devidamente preenchido 

com indicação de autoria, coautorias, ambos com CPF de autores e coautores; 

(   ) Currículo Lattes impresso (atualizado nos últimos 30 dias);  

(   ) Comprovante de orientação de iniciação científica concluída ou em andamento;  

(  ) Comprovante de orientação de dissertação de mestrado concluída e aprovada como 

orientador principal;  

(  ) Comprovante de Projeto de Pesquisa e/ou extensão em vigência, de acordo com a linha 

de pesquisa do programa;  

(  ) Comprovante de Projeto de Pesquisa e/ou extensão submetido a órgão de fomento no 

último triênio.  

 

Atenciosamente,  

Porto Velho ___, de _____________ de _______ 

 

____________________________________ 

Assinatura do docente 
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ANEXO II 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES EM 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, A PARTIR DA RESOLUÇÃO 250/CONSEA DE 

14/09/2010 
 

PREENCHER O QUADRO ABAIXO E ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Itens de Avaliação de Categorias 
Pontuação 

máxima por 
categoria 

Período de Avaliação  
Trienal 

Média 
Limitada Ano 

2012 
Ano 
2013 

Ano 
2014 

Média 

Critério 01: 
Orientações 
Concluídas 

Iniciação Científica 5      

Monografia de Bacharelado ou TCC 5      

Mestrado 
Orientador 25      

Co-Orientador 10      

Doutorado 
Orientador 30      

Co-Orientador 20      

Pontuação Máxima 10      

Critério 02: 
Dedicação ao  
Programa de 

Pós-
Graduação 

Stricto Sensu 

Dedicação Exclusiva ao Programa de Pós-
Graduação 

10 
     

Dedicação ao Programa de Pós-graduação 
com Participação em outro programa de 

Mestrado como Colaborador 
5 

    
 

Dedicação ao PPGG com Participação em 
outro programa de Mestrado como 

Professor Permanente 
2 

    
 

Pontuação Máxima 5      

Critério 03: 
Produção 
Científica 

Indexada pelo 
sistema 

Qualis- CAPES 

Artigos Publicados em 
Periódicos 

A1 e A2 90      

B1 e B2 60      

B3 e B4 30      

B5 15      

Publicação de Livros 
(único autor) 

PN 60      

PR e PL 30      

Publicação de Capítulos 
de Livros ou Organização 

de Livros 

PN 30      

PR e PL 20      

Publicação em Encontros, 
Seminários ou 

Congressos. 

PI 5      

PN 4      

PR 2      

PL 1      

Pontuação Máxima 60      

Critério 04: 
Disciplinas 

Lecionadas no 
Stricto Sensu 

Disciplinas Lecionadas no Stricto Sensu 5     

 

Pontuação Máxima 5      

Critério 05: Coordenação 10      
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Participação na 
Administração 
dos Programas 
Stricto Sensu 

Vice-Coordenação, Membro do 
Colegiado ou de Comitê Pedagógico 

10 
    

 

Banca Examinadora de Edital de Ingresso 
no Mestrado; Banca de Defesa Final de 

Dissertação 
4 

    
 

Banca de Qualificação ou Pré-
Qualificação 

2 
    

 

Pontuação Máxima 5      

Critério 06: 
Projetos de 

Pesquisa 
Aprovados 

(com 
comprovação) 

Projetos de Pesquisa 
com Fomento (CNPq, 
FINEP, CAPES, BASA, 

PETROBRÁS, FURNAS, 
outros) (se concluídos 

no período de 
avaliação), apresentar 
resultados na forma de 
publicação ou relatórios 

técnicos). 

Coordenador 20     

 

Membro 
Pesquisador 

10      

Projetos de Pesquisa 
Institucional sem 

Fomento vinculados ao 
PIBIC ou projetos 

aprovados em parceria 
com outras 

agências/instituições (se 
concluídos no período 

de avaliação, apresentar 
resultados na forma de 
publicação ou relatórios 

técnicos) 

Coordenador 10      

Membro 
Pesquisador 

5      

Projetos de Extensão ou 
atividades que 

estabeleçam inserção 
social 

Coordenação 
ou Membro 

5      

Participação em Grupo 
de Pesquisa atualizado e 

com Certificação da 
Instituição UNIR/CNPq 

Membro 2,5      

Pontuação Máxima 15      

   OBS.: PI - Publicação Internacional;  
           PN - Publicação Nacional;  
           PR - Publicação Regional;  
           PL - Publicação Local.  
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ANEXO III1 
RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA SUCUPIRA - 2014 

FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO PELOS PROFESSORES 

 

1)DADOS DO DOCENTE DO PROGRAMA  

* Nome: 

* Titulação:                                                                                       * Data: ____/____/_____ 

* Instituição em que se titulou (nome e sigla):                                                            

* Área de conhecimento da titulação: 

* Data de início do vínculo com o programa: ____/____/_____ 

* Quantidade de orientações: 

(    ) Mestrado Acadêmico     (    ) Mestrado Profissional                            (    ) Doutorado  

(    ) Tutoria                            (    ) Monografia/TCC Graduação                 (    ) Iniciação Científica 

*Número de disciplinas na Graduação: 

* Carga horária anual na graduação: 

*Número de disciplinas no Mestrado Acadêmico:                        

* Carga horária anual no Mestrado Acadêmico: 

*Número de disciplinas no Mestrado Profissional: 

* Carga horária anual no Mestrado profissional: 

*Número de disciplinas no Doutorado: 

* Carga horária anual no doutorado: 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

  

                                                           
1
 Formulário adaptado de um formulário elaborado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UNIR. 
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2-CADASTRO DE DISCENTE AUTOR OU PARTICIPANTE DE PROJETO (UNIR)2 

(Preencher somente para alunos da graduação e ex-alunos do Programa) 

IDENTIFICAÇÃO 

* Nome: 

* CPF: * Data de Nascimento (dd/mm/aa): 

* País:  * Nacionalidade:  

* Nível: (    ) Graduação        (    ) Mestrado        (     ) Doutorado 

*Tipo de participação: (    ) Coautor                      (     )Participante de Projeto 

* Bolsista?  Sim (    )    Não  (    ) 

Em caso afirmativo, preencher ao 

lado: 

* Bolsa:             (     ) Iniciação Científica           (     ) Tutoria     

                          (    ) Pós-Graduação                  (     ) Outra 

* Agência:  (   ) CAPES        (   ) CNPq         (    ) Outra 

* Endereço: * Bairro:  

* Cidade: * Estado:  * CEP: 

* Telefone:  * E-mail: 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

  

                                                           
2
 Os projetos de dissertação dos alunos NÃO devem ser inseridos. 
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3-CADASTRO DE OUTROS AUTORES OU PARTICIPANTES DE PROJETO EXTERNOS A UNIR 

(Preencher para alunos e docentes dos outros Programas da UNIR, de outras Unidades da UNIR ou de 

outras Instituições) 

IDENTIFICAÇÃO: 

* Nome: * CPF: 

* Data de Nascimento (dd/mm/aa): * País: * Nacionalidade: 

*Tipo de participação: (    ) Coautor   (.....) Coorientador     (    ) Participante de Projeto           (      ) Pós-Doc 

(    ) Outro 

*Vínculo:  

Data de início:  Data término:  

* Titulação 

* Nível: (    ) Graduação   (    ) Mestrado   

               (     ) Doutorado 

* Concluído?  

Sim (     )          Não (     ) 

* Ano da Conclusão: 

        (ou previsão) 

* Área de Conhecimento (consultar tabela em anexo):  

* Instituição (nome e sigla): 

* Campos de preenchimento obrigatório. 
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4-INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS QUE COORDENA OU PARTICIPA 

Se possuir mais de um projeto, copie e cole nova tabela abaixo desta. 

IDENTIFICAÇÃO: 

*Nome do Projeto:  

* Coordenador(a):  Colocar n° do CPF à frente do nome do coordenador, caso você seja membro: 

* Descrição (até 10.000 a 15.000 caracteres com espaços) 

Ressaltar a natureza, a relevância, o vínculo com o programa, o objetivo, o método, os resultados 

esperados ou alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Datas 

Início do Projeto: 

 

 

Término do projeto (previsão) 

 

* Situação:      (    ) Início de funcionamento                    (    ) Em andamento       (    ) Desativado       (    ) 

Concluído 

* Natureza:     (    ) Inovação ou Desenvolvimento           (    ) Pesquisa                 (    ) Extensão          (    ) 

Outra 
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*MEMBROS DO PROJETO:  

NOME E CPF FUNÇÃO (Discente ou Pesquisador) 

  

  

  

  

  
 

*Natureza do financiamento 

(     ) Bolsa                             (    ) Outro auxílio financeiro                                    (    ) Sem auxílio financeiro 

*Nome do Financiador 

(    ) CAPES                  (    ) CNPq                    (    ) Sem Financiamento: (    ) Outra __________ 

Edital/Chamada/Ano: 

_______________________________________________________________________________ 

*Data de início do financiamento: ____________   *Data de término do financiamento: ____________ 

*CONTEXTO: 

* Linha de Pesquisa a que a produção está vinculada (escolher apenas UMA)  

 Linha de Pesquisa do (    ) Práticas pedagógicas, inovações curriculares e tecnológicas 

Projeto Isolado (    ) 

* Áreas de Conhecimento (consultar tabela CAPES; informar pelo menos uma área): 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 

5-PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 - Atualizar o Currículo Lattes, pois os dados serão importados diretamente da Plataforma Lattes para 

a Plataforma Sucupira até o dia 25 de janeiro de cada ano; 

5.2 – Encaminhar, juntamente com o credenciamento ou recredenciamento no mínimo um (01) 
exemplar de cada livro publicado ou que nele tenha capítulo publicado. 


