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RESOLUÇÃO Nº 119, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.(*)

Propõe normas para o credenciamento e recredenciamento docente do PPGEDUMAT. 

O COLEGIADO DE CURSO DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA do Ins�tuto de Matemá�ca da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 7º da RESOLUÇÃO Nº
165 - COPP/UFMS, de 3 de setembro de 2019 e o Art. 10 da RESOLUÇÃO Nº 232 - COPP/UFMS, de
20 de outubro de 2020, resolve:

Art. 1º. Propor as normas para credenciamento e recredenciamento docente dos Cursos de
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemá�ca, área de
concentração em Educação Matemá�ca, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul.

 

Art. 2ª.  Observando-se os disposi�vos previstos nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da
UFMS, e o Regulamento Vigente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemá�ca
(PPGEduMat),  o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes serão
propostos pelo Colegiado de Curso a par�r das regras dispostas neste Regulamento, a cada ciclo
de, no máximo, quatro anos.

Parágrafo único. No caso do credenciamento, o processo será realizado mediante análise interna
prévia de demandas do PPGEduMat e disponibilidade de vagas e será conduzido de acordo com 
Edital  publicado para este fim.

 

Art. 3º.  Para ser credenciado na categoria permanente, o docente deverá:

I – possuir vínculo formal com a UFMS em regime de quarenta horas ou em dedicação exclusiva;

II – propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa;

III – possuir �tulação de Doutorado;

IV – comprovar a par�cipação ou coordenação de projeto voltado a uma das temá�cas da Linha
de Pesquisa pretendida, aprovado pelo Conselho de Unidade Setorial e cadastrado no Sistema de
Informação e Gestão de Projetos;

V – apresentar Plano de Trabalho incluindo a�vidades de pesquisa, ensino e orientação no
Programa com especificação da carga horária semanal a ser dedicada ao Programa e indicando a
que grupo ou grupos de pesquisa está vinculado;

VI – possuir, nos úl�mos quatro anos, pelo menos oito produções cien�ficas, ou cartas de aceite,
em periódicos, capítulos de livro e/ou em eventos cien�ficos nacionais e internacionais, em
número máximo de um trabalho por evento e um capítulo por livro, sendo no mínimo quatro
dessas produções publicações, ou cartas de aceite, em periódicos indexados nos quatro primeiros
estratos do Qualis CAPES e, destas úl�mas, pelo menos uma publicada em periódico indexado em
um dos dois primeiros estratos, para credenciamento no Curso de Mestrado;
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VII – possuir duas orientações de mestrado concluídas além de, nos úl�mos quatro anos, pelo
menos oito produções cien�ficas, ou cartas de aceite, em periódicos, capítulos de livro e/ou em
eventos cien�ficos nacionais e internacionais, em número máximo de um trabalho por evento e
um capítulo por livro, sendo no mínimo seis dessas produções publicações, ou cartas de aceite,
em periódicos indexados nos quatro primeiros estratos do Qualis CAPES e, destas úl�mas, pelo
menos duas publicadas em periódico indexado em um dos dois primeiros estratos, para
credenciamento no Curso de Doutorado; e

VIII – apresentar uma declaração contendo os três trabalhos considerados mais relevantes pelo
candidato, anexando os trabalhos na íntegra.

§ 1º O �tulo de que trata o inciso III do caput deste ar�go poderá ser da área de Educação
Matemá�ca ou Educação, sendo admi�do �tulo de áreas não consideradas pelo órgão regulador
federal competente como sendo da área de Educação, desde que observada a proporcionalidade
máxima de quinze por cento do Quadro Docente permanente dos Cursos.

§ 2º Para efeito de cálculo da proporcionalidade mencionada no § 1º deste ar�go, consideram-se
como incluídos na área de Educação Matemá�ca os docentes que publicaram pelo menos quatro
trabalhos nos úl�mos quatro anos em periódicos qualificados nos quatro primeiros estratos do
Qualis CAPES, com recorte temá�co diretamente vinculado à área de Educação Matemá�ca.

§ 3º Em seu primeiro ano como professor no curso de mestrado ou doutorado, o docente poderá
orientar apenas uma dissertação, no caso do mestrado, e uma tese, no caso do doutorado.

 

Art. 4º.  Para ser credenciado na categoria visitante, o docente deverá:

I - possuir liberação integral, em período con�nuo de tempo, fornecida pela ins�tuição à qual é
vinculado;

II - propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa e ser membro ou coordenador de um
grupo de pesquisa;

III - possuir �tulo de doutor em Educação Matemá�ca, Educação ou Matemá�ca; e

VI-  Concorrer a Edital para esse fim.

 

Art. 5º.  Para ser credenciado na categoria colaborador, o docente deverá:

I - Possuir a mesma produção cien�fica exigida ao docente permanente;

II - Par�cipar de forma sistemá�ca do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou a�vidades de
ensino e de orientação de estudantes. Caso não ofereça vaga de orientação por dois anos
consecu�vos será automa�camente descredenciado do Programa;

III- Propor vinculação a uma linha de pesquisa do Programa e ser membro ou coordenador de um
grupo de pesquisa.

§1° A permanência no Programa de Pós-Graduação como Professor Colaborador ficará
condicionada aos critérios estabelecidos para o recredenciamento nesta categoria.

§ 2° O docente colaborador poderá orientar, no máximo, três estudantes no Programa.

 

Art. 6º.  Para ser recredenciado na categoria permanente, o docente deverá:

I - para o curso de mestrado, atender o inciso VI do caput do ar�go 2; e

II - para o curso de doutorado, atender o inciso VII do caput do ar�go 2.



03/12/2020 SEI/UFMS - 2266352 - Republicação - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2758172&infra_sistema=100… 3/4

§ 1º Todos os docentes permanentes e colaboradores passarão por processo de
recredenciamento, que ocorrerá ao final de cada quadriênio seguindo as regras de
credenciamento e será conduzido pelo Colegiado de Curso ou por comissão ins�tuída para este
fim.

§ 2° O docente permanente que, ao final do quadriênio, não apresentar a produção exigida para
esta categoria passará à condição de colaborador, até finalizar as orientações que já estavam sob
sua responsabilidade.

§ 3° O parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o docente tenha estado em licença
maternidade durante o quadriênio.

 

Art. 7º.  Além das atribuições definidas nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS,
compete ao professor orientador:

I - requerer o agendamento de Defesa e Qualificação de Dissertação e de Tese, de acordo com o
Regulamento vigente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemá�ca;

II - par�cipar de comitês, comissões e bancas examinadoras; e

III - desenvolver a�vidades de pesquisa em conformidade com as linhas de pesquisa dos Cursos.

Parágrafo único. A mudança de orientador ou co-orientador poderá ser solicitada ao Colegiado de
Curso por meio de requerimento do orientador ou orientando, com ciência de ambos,
acompanhado de jus�fica�va do requerente e anuência do atual e do provável orientador,
cabendo ao Colegiado de Curso analisar cada caso.

 

Art. 8º.  O professor orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de Curso o
requerimento de par�cipação de pesquisadores-doutores vinculados ou não aos Cursos na
condição de co-orientadores.

 

 Art. 9º. O colegiado poderá, a par�r do Documento de Área de Ensino da CAPES e/ou de
necessidades internas do programa, incluir critérios adicionais ao edital para credenciamento de
docentes.

 

Art. 10º. Os casos omissos deverão ser analisados e deliberados pelo Colegiado do PPGEduMat. 

 

Art 11. Esse regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

 

EDILENE SIMÕES COSTA DOS SANTOS,
Presidente.

(*) Republicada por conter incorreções no original, publicada no BSE Nº 7422, de 23 de
novembro de 2020, pág. 161.

Documento assinado eletronicamente por Edilene Simoes Costa dos Santos,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 02/12/2020, às 14:54,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2266352 e o código CRC EA7B2021.

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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