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Normas de Credenciamento e descredenciamento do PPG CBIOL/NUPEB/UFOP (2017-
2020):  
 
As normas determinadas para credenciamento para o quadriênio (2017-2020): 
1- Idealmente para o credenciamento como docente do NP devem ser atendidos os 
seguintes critérios:  
1.1 O docente ter obtido, no período de avaliação anterior, pontuação em produção 
científica ou tecnologia correspondente a no mínimo 125 pontos/ano em media, 
conforme pontuação definida pela área CB-I da CAPES (500 pontos no mínimo);  
1.2- Apresentar pelo menos 40% da pontuação requerida nos estratos A1, A2 e B1 da 
CB1 da CAPES; 
1.3- Ter experiência comprovada de orientação de mestrado ou doutorado;  
1.4- Ministrar, colaborar ou coordenar, regularmente, disciplina do Programa. 
2 Para credenciamento como docente colaborador (DC) devem ser atendidos os 
seguintes critérios:  
2.1 ter obtido, no período de avaliação anterior, pontuação em produção cientifica ou 
tecnológica correspondente a no mí́nimo 75 pontos/ano em média, conforme pontuaça o 
definida pela área CB-I da CAPES (350 pontos no mínimo);  
1.2- Apresentar pelo menos 35% da pontuação requerida nos estratos A1, A2 e B1 da 
CB1 da CAPES; 
1.3- Ministrar, colaborar ou coordenar, regularmente, disciplina do Programa. 
 
Critérios de descredenciamento: Membros do corpo docente que na o atenderem aos 
critérios aqui estabelecidos na o podera o receber novos orientados até que atinjam 
todos os requisitos. Caso os docentes não atinjam os requisitos após um biênio, serão 
automaticamente desligados. 
 
Critérios de recredenciamento: A cada 2 anos o Ppg CBIOL realiza novos 
credenciamentos por edital aberto aos docentes da UFOP e eventualmente recebe 
inscrições de outras instituições. Nestes editais, são recebidas propostas de 
recredenciamentos de professores que foram desligados e desejam retornar ao 
programa. 
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