
NORMA INTERNA N° 03/2010 
Normatiza o credenciamento e recredenciamento de professores do 

Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFPR, estabelece 

critérios adicionais internos para o mesmo 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS--
GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA em Reunião Ordinária de 13 de abril de 2010, 

considerando a necessidade de adequação das Normas Internas, de acordo com os artigos 

30° e 31° da Resolução N° 65/09 CEPE e das exigências da CAPES, 

RESOLVE: 
 

Art. 1° - O credenciamento de professores no Programa de Pós-Graduação em Botânica 

deverá ser avaliado e recomendado por uma comissão indicada pelo Colegiado e 

posteriormente aprovado pelo mesmo Colegiado, seguindo, primeiramente as instruções 

gerais de credenciamento aprovadas na Resolução N° 65/09 do CEPE, e, 

preferencialmente, os critérios estabelecidos pela CAPES no estabelecimento de curso com 

conceito imediatamente superior ao vigente, para o Núcleo Principal ou Professor 

Permanente, e no estabelecimento de curso com conceito igual ao vigente, para os demais 

Professores Colaboradores e Visitantes, sendo as atribuições de cada grupo descritas a 

seguir: 

 

a) Professor permanente - componente do quadro efetivo da UFPR em regime de 

dedicação exclusiva; ou professor que atenda à resolução de Professor Sênior da 

UFPR; ou receba bolsa de fixação de docentes; ou pesquisadores de agências 

federais ou estaduais de fomento, constituindo o núcleo principal de docentes do 

programa, cujas atividades no Programa devem abranger todos os pré-requisitos a 

seguir: ministrar pelo menos uma disciplina anualmente; participar em projetos de 

pesquisa; ter levado à defesa e aprovação, como orientador principal, pelo menos 

uma dissertação dos seus orientados no programa a cada (02) dois anos, e que a 

mesma tenha gerado pelo menos uma publicação que atenda ao critério de 

qualificação da CAPES para curso com conceito igual ao vigente. 

 

b) Professor colaborador - componente com atividade sistemática no Programa, 

incluindo em suas atividades o desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou 

ministrando disciplinas e/ou orientação de alunos e publicando pelo menos um 

artigo, em conjunto com discente do programa, no triênio, independentemente de 

possuir ou não vínculo com a UFPR.  

 

c) Professor visitante – docentes ou pesquisadores com vínculo com outras 

instituições que sejam liberados por um período contínuo de tempo, e em regime de 



dedicação integral, participante em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no 

Programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 

 

Art. 2° - O credenciamento de novos docentes poderá ser feito a qualquer momento, por 

solicitação individual do professor ou da área de concentração. A solicitação deverá ser 

encaminhada à Coordenação do Programa, acompanhada do Curriculum vitae atualizado 

(Plataforma Lattes) e informar a área de concentração e a linha de pesquisa onde pretende 

atuar. Também, deverá indicar a disciplina que poderá ministrar, com anuência do 

responsável pela mesma, ou apresentar proposta de criação de disciplina justificando sua 

importância para a formação dos discentes do programa. 

 

Art. 3. O re-credenciamento e o descredenciamento ocorrerão anualmente, no início do 

segundo semestre, sendo analisado por uma comissão indicada pelo Colegiado e 

posteriormente aprovado pelo mesmo Colegiado. Os professores descredenciados só 

poderão solicitar credenciamento após dois anos.  

 

 

Art. 4° - A presente Norma Interna entrará em vigor na data de sua aprovação, ficando 

revogada a Norma 01/2008. Casos omissos a este documento serão analisados pelo 

colegiado. 

 

 

Curitiba, 13 de abril de 2010. 
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