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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ZOOTECNIA 

 

1. NORMAS DE CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

1.1. Conforme regulamento do PPGZOO, os docentes do Programa são enquadrados como Docentes 

permanentes, Docentes visitantes e Docentes colaboradores, e em proporções seguidas pelas normas 

definidas pela CAPES. As normas para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento são 

descritas abaixo: 

I) Para o credenciamento na categoria de docente permanente é avaliada a produção 

científica em artigos publicados, em equivalente A1 (Qualis CAPES), tanto no ano da solicitação 

quanto nos três anos antecedentes.  

II)  A métrica, em equivalente A1, para o credenciamento de docentes permanentes é 

estabelecida pelo Colegiado do Programa, conforme as tendências e orientações da área de Zootecnia 

e Recursos Pesqueiros (CAPES). 

III) Além de produção compatível, para solicitar credenciamento como docente 

permanente ou colaborador, o aspirante necessita informar a disciplina a ser ministrada na pós-

graduação e seu plano de ensino, e a linha de pesquisa de interesse, além de projeto registrado na Pró 

Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UFVJM; 

IV) Para se manter na categoria permanente do Programa os docentes deverão manter 

produção técnica anual mínima, em um equivalente A1, considerando o último quadriênio.  

V) O docente colaborador poderá orientar um discente por vez, desde que apresente 

equivalente A1 (CAPES) no ultimo quadriênio.  

VI) O período de permanência como docente permanente ou colaborador será determinado 

pelo Colegiado do Programa e pelo cumprimento do Regimento Interno. Para se manter na categoria 

permanente ou colaborador, os docentes deverão lecionar pelo menos uma disciplina ao ano.  
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