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PRODUÇÃO DOCENTE 

Efeitos no credenciamento Docente e na solicitação de vagas 
 

 

PROPOSIÇÃO 

Este documento se propõe a estabelecer critérios quantitativos e qualitativos para solicitação de vagas por parte do docente por 

ocasião de lançamento de Edital de seleção dos Cursos de Mestrado e Doutorado do PPGCO, assim como, balizar a fixação e 

credenciamento do Docente como ‘Permanente’ no PPGCO. 

As análises expostas por ocasião deste documento serão sistematicamente procedidas, em especial, a cada Edital de Seleção. 

Nesse sentido, esta proposição versa sobre critérios balizadores para estruturar e estabelecer a adequabilidade do docente em 

poder solicitar tais vagas. Em síntese, a proposição é que a solicitação de vagas esteja diretamente relacionada a análise de critérios 

técnicos quantitativos/qualitativos de desempenho do Docente, particularizando-se cada ano de vigência do quadriênio, oferecendo, 

portanto, subsídios e artifícios mais sólidos e robustos para fortalecimento de nosso PPGCO.  

 

PREMISSA 

Histórico de produção intelectual, impacto científico e aspectos contextuais do docente (e núcleo de pesquisa) como elementos 

balizadores robustos para análise de desempenho acadêmico científico e suas repercussões no PPGCO. 

 

MISSÃO: 

i) aprimorar a gestão de Docentes do PPGCO; 

ii) melhorar a transparência dos índices de ‘produção docente’; 

iii) aprimorar a relação de número de alunos Vs docente de acordo com a ‘produção docente’; 

iv) otimizar o monitoramento da ‘produção docente’; 

v) fortalecimento global do PPGCO para melhoria de seu Conceito. 

 

ELEMENTOS BALIZADORES: 

Este documento foi estruturado seguindo 4 elementos fundamentais: 

i) Documento de Área-Odontologia CAPES; 

ii) histórico de avaliação e relatórios de triênios/quadriênios anteriores do PPGCO; 

iii) histórico de ações e metas do PPGCO e suas repercussões no PPGCO nos últimos anos; 

iv) histórico e prospecções/ações de PPGs de Excelência na Odontologia Brasileira (Conceitos 6 e 7). 

 

 

AVALIAÇÃO EM FUNÇÃO DOS ANOS DO QUADRIÊNIO 

Efeitos na fixação dos Docentes Permanentes e número/pedido de vagas 

 

A avaliação ocorrerá em cada momento de abertura de Edital para Processo Seletivo, assim como, esses critérios serão 

empregados como referência para credenciamento de Docente Permanente no PPGCO. 

Os indicadores de desempenho levam em conta os anos do quadriênio no qual a demanda (Edital) se apresenta. A produção de 

cada Docente será apreciada, respeitando o período de análise para cada ano do quadriênio no qual ocorre o Edital, como 

apresentado abaixo: 

 

Edital no ANO 1 do quadriênio: 

Considera-se produção quali/quanti do docente nos últimos 4 (quatro) anos (e.g., 4 anos do quadriênio anterior), requerendo uma 

pontuação mínima de 700 pontos e 5 artigos A2+. 

 

Edital no ANO 2 do quadriênio: 

Considera-se produção quali/quanti do docente nos últimos 4 (quatro) anos (e.g., últimos 3 anos do quadriênio anterior + ANO-1 

do quadriênio vigente), requerendo uma pontuação mínima de 700 pontos e 5 artigos A2+, sendo 100 pontos + 1 artigo A2+ no corrente 

quadriênio. 

 

Edital no ANO 3 do quadriênio: 

Considera-se produção quali/quanti do docente nos últimos 4 (quatro) anos (e.g., últimos 2 anos do quadriênio anterior + ANO-1 

e ANO-2 do quadriênio vigente), requerendo uma pontuação mínima de 700 pontos com 5 artigos A2+, sendo 300 pontos + 2 artigos 

A2+ no corrente quadriênio. 

 

Edital no ANO 4 do quadriênio: 

Considera-se produção quali/quanti do docente nos últimos 4 (quatro) anos (e.g., último ano do quadriênio anterior + 3 anos do 

quadriênio vigente), requerendo a pontuação mínima de 700 pontos com 5 artigos A2+, sendo 450 + 3 artigos A2+ no corrente 

quadriênio. 

 

 



 

EFEITOS DOS ÍNDICES: 

 

i) Credenciamento e fixação do Docente como DP. 

Índices mínimos para fixação do Docente como DP: balizamento a cada ANO, como descrito acima. Docentes que não 

atingirem o critério mínimo, não poderão requisitar vagas em Processo Seletivo. 

 

ii) Número de orientados recomendados: 

- Pontuação acima de 2000: 8 orientados. 

- Pontuação entre de 1200 e 2000:7 orientados. 

- Pontuação entre 700 a 1200: 6 orientados. 

- Pontuação abaixo de 700: não poderá solicitar vaga para ingresso de novos orientados no ano do Edital (mantendo as atuais 

orientações). Nova análise e recomendação serão procedidos quando da ocorrência do Edital subsequente. 

 

EXCEPCIONALIDADES: 

Excepcionalidades poderão ser avaliadas pela Coordenação e Comissão de Avaliação Docente e Bolsas, nos termos abaixo: 

- histórico e contexto do docente: por exemplo, Docente que ingressou recentemente no PPGCO (no quadriênio corrente ou no 

período quadrienal imediatamente anterior) e que esteja notoriamente em forte estruturação de sua linha/temática de 

pesquisa, demonstrando, portanto, evidentes elementos e potencialidades que tenham repercussões propositivas no 

Programa, em termos quantitativos. qualitativos. Para essas situações excepcionais, o Docente terá de apresentar um 

Requerimento com justificativa contextual e técnica para a demanda. 

- Docentes que detém Bolsa de Produtividade CNPq em vigência, não ficarão restritos a limites quantitativos de orientados, sem 

que haja inobservância de dispositivos instrutivos constantes no Documento de Área-Odontologia ou em outro documento 

instrutivo emitido por instituições reguladoras (CAPES, PRPGP-UFSM). 

- Licença maternidade: amplia-se 1 ano na análise. 

 

iii) Credenciamento de novos docentes permanentes 

Os índices/métricas de produção abordados acima serão utilizados como principais balizadores para avaliação de novos pedidos 

de credenciamento como Docente Permanente no PPGCO. 

Adicionalmente, outros aspectos relativos ao plano global de intenções/prospecções do solicitante serão analisados. Assim, o 

interessado deverá encaminhar a Coordenação-PPGCO os dois (2) documentos abaixo: 

a) REQUERIMENTO OFICIAL, apresentando seu interesse em ingressar no Programa, assim como, explicitando os seguintes 

aspectos, item por item: 

i- sua contribuição considerando seu perfil acadêmico-científico e a aderência ao contexto do PPGCO; 

ii- seu papel e planos para internacionalização da Ciência; 

iii- sua atuação na fronteira do conhecimento; 

iv- translação do conhecimento para a Sociedade e implicações inerentes; 

v- projetos de pesquisa em andamento em face aos atuais núcleos/temáticas de pesquisa do Programa; 

vi- seu planejamento em pesquisa, no que tange a aspectos operacionais, financeiros, estruturais, com a perspectiva de sua 

consolidação no Programa; 

vii- lista de artigos científicos submetidos e aceitos. 

b) CV-Lattes. 

 

======== 
**Pontuação por estrato: 

Estrato atual (possível estrato futuro) 

A1 (A1)= 100; A2 (A2)= 85; B1 (A3)= 70; B2 (A4)= 60; B3 (B1)= 40; B4 (B2)= 30; B5 (B3)= 20; C (B4)= 10. 


