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REGRAS PARA CREDENCIAMENTOIDESCREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES

o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da
Universidade Federal do Paraná, em reunião em 16 de agosto de 2017 aprova os requisitos para
credenciamento e descredenciamento de Orientadores do Programa.

Categorias de Docentes.

Art. 1. O corpo docente do PPGCF é composto por três categorias, conforme a Portaria da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na 81, de 3 de junho
de 2016:

I - Docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa;

II-Docentes e pesquisadores visitantes;

III - Docentes colaboradores.

Art. 2. Requisitos para o credenciamento de novos Orientadores no PPGCF:

I- Possuir título de doutor;

II-Produção Científica
Atender a pelo menos um dos requisitos ("a" e "b") abaixo:

a) Apresentar urna pontuação, decorrente dos artigos científicos publicados nos últimos 24
meses e sem dupla contagem, igualou superior a 50% do valor da mediana do Programa. O
valor da mediana é referente ao último quadriênio de avaliação da CAPES. A pontuação
corresponderá a sorna dos valores de pontos dos artigos com Qualis Farmácia da última versão
publicada pela CAPES em seu Documento de Área (Área 19 - Farmácia) de 2016. Portanto
Al=IOO pontos; A2=85 pontos; BI=70 pontos; B2=50 pontos; B3=30 pontos; B4=15 pontos
e B5=5 pontos).

OBS 1. Artigos publicados em "Qualis C" ou outros jornais não indexados não serão pontuados.
OBS2. "Artigos sem dupla contagem" corresponde àqueles que pontuam para apenas um orientador

do programa cujo nome, de acordo com a avaliação da CAPES, deve ser citado no artigo em
quaisquer das três situações abaixo:

aI) o discente do programa é o primeiro autor e o orientador o último, ou
a2) o orientador é o primeiro autor, ou ainda,
a3) o orientador é co-autor no artigo (qualquer posição na publicação) sendo que os demais

autores não pertencem ao PPGCF.

b) Apresentar um artigo aceito ou publicado em Qualis Farmácia extrato A (Alou A2). Para
este requisito será considerada a produção acadêmica do candidato nos últimos 24 meses e
apenas SEM dupla contagem.

m- Ter atuado como co-orientador em pelo menos duas dissert.ações de mertr.ado ou uma tese .de._1\ r ~ -~
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doutorado em qualquer Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES;

IV - Ofertar pelo menos uma disciplina no PPG em Ciências Farmacêuticas;

V - Comprovar a submissão de pelo menos um projeto de pesquisa para uma agência de fomento
nacional ou internacional nos últimos 2 anos;

o número de Orientadores novos que ingressarão no Programa será definido pelo Colegiado
do Programa, com base nas avaliações da CAPES e respeitando o máximo de 30% de colaboradores.

Art. 3. Requisitos para recredenciamento dos Orientadores do PPG em Ciências
Farmacêuticas:

o recredenciamento será aplicado aos Orientadores que estão em atividade no Programa, a
cada dois anos, em datas definidas pelo Colegiado, para todas as categorias de docentes que estejam
atuando no Programa.

Todos os itens de I a VI devem ser atendidos.

I - Produção Científica
Atender pelo menos um dos requisitos ("a", "b" ou "c") abaixo:

a) Apresentar uma pontuação igualou superior a ao valor da mediana do Programa.
O valor da mediana utilizada será a do último quadriênio de avaliação da CAPES. Será
considerada a produção acadêmica do candidato dos últimos 24 meses e apenas SEM dupla
contagem, que será calculada considerando a pontuação dos artigos com Qualis Farmácia da
última versão publicada, sendo a pontuação, aquela preconizada pela CAPES em seu
Documento de Área (Área 19 - Farmácia) de 2016, (AI =100 pontos; A2=85 pontos; BI =70
pontos; B2=50 pontos; B3=30 pontos; B4=I5 pontos e B5=5 pontos).

OBS 1. Artigos publicados em "Qualis C" ou outros jornais não indexados não serão pontuados.
OBS2. "Artigos sem dupla contagem", aqueles que pontuam para apenas um orientador, na forma de

avaliação da CAPES, são definidos como artigos enquadrados em quaisquer das três situações
abaixo:

aI) o discente do programa é o primeiro autor e o orientador o último, ou
a2) o orientador é o primeiro autor, ou ainda,
a3) o orientador é co-autor no artigo (qualquer posição na publicação) sendo que os demais

autores não pertencem ao PPGCF.

b) Apresentar um artigo aceito ou publicado em Qualis Farmácia A (Alou A2). Será
considerada apenas a produção acadêmica dos últimos 24 meses SEM dupla contagem e
tendo obrigatoriamente o discente do Programa como primeiro autor.

c) Apresentar dois artigos aceitos ou publicados em Qualis Farmácia Bl. Será considerada
apenas a produção acadêmica dos últimos 24 meses SEM dupla contagem e tendo ~
obrigatoriamente o discente do Programa como primeiro autor.
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II - Ter no mínimo um artigo Qualis B2 - Farmácia ou em extrato superior (AI, A2, Bl) publicado
nos últimos 24 meses SEM dupla contagem e sendo o discente do Programa o primeiro autor e o
orientador com último autor.

11I - Ter ministrado regularmente (no mínimo a cada dois anos) uma disciplina, do elenco de
disciplinas aprovadas pelo Programa. Disciplinas não elencadas na Portaria vigente da PRPPG
que normatiza as disciplinas do programa não serão computadas.

OBS. No presente, está vigente a Portaria n020/2013 de 13 de novembro de 2013; processo
23075.044821/2012-21.

IV - Ter ofertado anualmente no mínimo uma vaga de mestrado;

V - Ter submetido no mínimo dois projetos para captação de recursos financeiros em agências de
fomento nos últimos 24 meses. O orientador que apresentar comprovação de projeto financiado
e vigente fica isento de apresentar comprovantes de submissões.

VI - Ser Orientador de no mínimo dois alunos de Pós-graduação vinculados ao PPG em Ciências
Farmacêuticas no momento do recadastramento.

VII - O Orientado r sem nenhum aluno vinculado ao PPG em Ciências Farmacêuticas, será
automaticamente desligado.

Art. 4. Recredenciamento direto como orientador no PPGCF pelo período de 48 meses:

I - Publicar um artigo Qualis Farmácia AI como último autor tendo um discente do PPG em Ciências
Farmacêuticas como primeiro autor, nos últimos 24 meses e SEM dupla contagem.

II - Respeitar os itens lI, IV, V, VI e VII do Art. 3 para manter o benefício.

Art. 5. Sanções ao orientador que não atingiu os requisitos dispostos dos Art. 3. e 4:

I - O orientador que não cumprir as exigências dispostas nos Art. 3 e 4 será descredenciado;

II - O orientador descredenciado fica impossibilitado de assumir novas orientações de doutorado até
atingir os requisitos mínimos para o recredenciamento como orientador no PPG em Ciências
Farmacêuticas. A solicitação de nova análise para recredenciamento poderá ser encaminhada ao
colegiado a qualquer momento;

11I - O orientador descredenciado fica impedido de receber qualquer tipo de apoio financeiro do
PPGCF.

Art. 6. Desligamento como orientador no PPGCF: ~

I - O orientador que for descredenciado por duas avaliações consecutivas será desligado do PPG em

Ciências Farmacêuticas; :" 1\ ~.I 2:5
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II - o orientador que for descredenciado por três avaliações intermitentes será desligado do PPG em
Ciências Farmacêuticas.

Art. 7. Sanção ao orientador desligado do PPGCF:

I - O orientador desligado, após finalizar suas orientações pendentes, fica impedido de pedir novo
credenciado por um período mínimo de 48 meses.

Art. 8. Todas as situações omissas e excepcionalidades que possam ocorrer relacionadas ao
descumprimento de itens dispostos neste regulamento, serão decididas pelo Colegiado do
Programa.

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas

Curitiba, 17 de agosto de 2017.

Profa. Dra Fabiane Gomes de Moraes Rego (Coordenadora) ,kh.;GIM.v -lXf
Prof. Dr. Glaucio Valdameri (Vice-coordenador) ~------

Prof. Dr. A1an Guilherme Gonçalves {!jYJ ~~ ~~ : "
o(V~q· tM!1'-~

(h~ "
Profa Dra. Dayane Alberton

Prof. Dr. Fábio Seigi Murakami

Samanta Daliana Golin Pacheco (Titular)

Prof. Dr. Geraldo Picheth

Prof. Dr. Roberto Pontarolo

Amanda Migliorini Urban (Suplente)
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