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Normas para Credenciamento e Recredenciamento de 

Docentes no MPPEB-CPII 

 
 

 

I. Das Disposições Gerais 
 

ART. 1°. O credenciamento e o recredenciamento de docentes no Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica – (MPPEB-CPII) 
têm como objetivo habilitar docentes à participação no Programa, que inclui a 
atuação em suas atividades regulares de pesquisa, ensino e orientação. 

 

ART. 2°. O processo de credenciamento e recredenciamento de docentes será conduzido 
pela Comissão de Acompanhamento Docente, formada por 3 (três) membros 
internos, eleitos pelo colegiado do programa. 

 

Parágrafo 1°. O mandato da Comissão de Acompanhamento Docente coincidirá com 
o triênio de avaliação de Programas de Pós-Graduação da CAPES, sendo permitida 
01 (uma) recondução de cada membro. 
 

Parágrafo 2°. Os docentes do MPPB-CPII deverão, dentro do prazo definido pela 
Comissão de Acompanhamento Docente, entregar a documentação solicitada para 
análise. 

 

Parágrafo 3°. Visando ao credenciamento e recredenciamento de docentes, a 
Comissão de Acompanhamento Docente terá como funções: 

 

I - Emitir pareceres anuais de avaliação do desempenho acadêmico dos docentes 
do MPPEB-CPII, que servirão como subsídios para a distribuição de alunos por 
orientadores, bem como para a decisão sobre recredenciamento de docentes 
do programa nos prazos cabíveis. 

 

II – Emitir pareceres finais sobre o credenciamento e recredenciamento de 
docentes no MPPEB-CPII, que deverão ser homologados pelo Colegiado do 
Programa. 
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III – Propor alterações às Normas de Credenciamento e Recredenciamento a 
serem adotadas no MPPEB-CPII, consoante as orientações de avaliação da 
CAPES, e submetê-las à aprovação da Comissão Deliberativa. 

 
 

II. Do Credenciamento 
 

ART. 3°. O processo de credenciamento visa à inclusão de novos docentes no MPPEB-CPII. 
 

Parágrafo Único – Poderão se apresentar a credenciamento no MPPEB-CPII docentes 
ativos ou aposentados do CPII, bem como professores ativos ou aposentados de 
outros programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu que tenham sido convidados 
por um membro do Colegiado do MPPEB-CPII, desde que sua participação não 
implique em ônus para o Colégio Pedro II 

 

ART. 4°. A abertura de vagas para credenciamento será anual. As solicitações, para início 
de atividades no MPPEB-CPII no ano seguinte,  devem ser realizadas até o final de 
cada ano. 

 

ART. 5°. Para solicitar seu credenciamento no programa, o docente deve satisfazer a duas 
condições mínimas: 

 

I - ser portador do título de doutor em instituição de ensino superior reconhecida 
pela CAPES; 

II - ter Currículo Lattes atualizado. 
 

ART. 6°. Os interessados em fazer parte do corpo docente deverão solicitar seu 
credenciamento à coordenação do programa, mediante a apresentação dos 
documentos discriminados a seguir. Caberá à Coordenação do MPPEB-CPII, 
encaminhá-los à Comissão de Acompanhamento Docente. 

 

I - carta de apresentação à coordenação do programa, justificando o interesse em 
integrar o corpo docente; 

II - projeto de pesquisa evidenciando as interfaces com uma das linhas de 
pesquisa do programa, e explicitando possíveis temas para orientação de 
dissertações; 

III - Currículo Lattes relativo aos últimos três anos; 
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IV – no mínimo dois artigos recentes publicados (ou aceitos para publicação nos 
últimos 36 meses) em periódico científico indexado como A1, A2, B1 ou B2, na 
área de Ensino/Educação. 

 
 

ART. 7°. A Comissão de Acompanhamento Docente procederá à avaliação, baseando-se: 
 

I - na análise da carta de apresentação, do projeto de pesquisa e da pertinência 
do(s) artigo(s) apresentado(s) ao foco do MPPEB-CPII ; 

II - nos critérios e na pontuação estabelecidos nas Tabelas de Avaliação Docente 
(em anexo). 

 

ART. 8°. Será considerado apto a integrar o corpo docente do programa o candidato que: 
 

I - tiver sua carta de apresentação, o seu projeto de pesquisa e o(s) artigo(s) 
apresentado(s) considerados compatíveis com os objetivos e metas 
acadêmicos do MPPEB-CPII ; 

II - obtiver um mínimo de 50 (cinquenta pontos) na Tabela de Avaliação Docente. 
III – atender à demanda acadêmica do MPPEB-CPII. 

 
ART. 9°. O parecer da Comissão de Acompanhamento Docente será submetido ao Colegiado do 

Programa para apreciação. 
 
 

III. Do Recredenciamento 
 

ART. 10. O processo de recredenciamento visa à permanência de docentes no programa , 
podendo implicar o descredenciamento dos mesmos, caso os critérios adotados 
na avaliação não sejam satisfeitos. 

 

ART. 11. O recredenciamento de docentes coincidirá com o término do triênio de 
avaliação de Programas de Pós-Graduação da CAPES. 

 

ART. 12. Com vistas ao processo de avaliação para recredenciamento no MPPEB-CPII, 
todos os docentes deverão: 
I - Manter o Currículo Lattes permanentemente atualizado. 
II - Preencher anualmente a Ficha de Avaliação Docente, e encaminhá-la à 

Coordenação do MPPEB-CPII até o final de cada ano, juntamente com o 
currículo Lattes. 
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III – Participar da organização de eventos, ministrar mini-cursos, oficinas ou 
palestras regularmente nos diversos seminários oficiais do MPPEB-CPII e atuar 
em outras atividades acadêmicas. 

IV - Orientar, pelo menos, um (01) um aluno a cada ano, resguardadas as 
situações excepcionais aprovadas pela Comissão Deliberativa do MPPEB-CPII. 

 V - Estar, efetivamente, comprometido com a pesquisa, na linha em que se 
insere, no programa. 

 

ART. 13. Para fins de avaliação anual, a Comissão de Acompanhamento Docente 
contabilizará a pontuação de cada docente, de acordo com os critérios  
estabelecidos nas Tabelas de Avaliação Docente (em anexo). 

 

ART. 14. Será considerado aprovado no processo de recredenciamento o docente que: 
I - Obtiver média mínima de 50 (cinquenta) pontos, consideradas as pontuações 

anuais nos anos do triênio nos quais o docente tiver integrado ao corpo 
docente do MPPEB-CPII. 

II - Satisfizer os critérios dispostos no Artigo 11. 
 

IV. Da alocação de carga horária e atividades no MPPEB-CPII 
 

ART. 15. Os docentes do  MPPEB-CPII  deverão cumprir carga horária no Programa de 
modo a: 
 I – ministrar, pelo menos, duas disciplinas no Programa a cada biênio, podendo 

ser uma das disciplinas ministradas em conjunto com outro professor ou 
oferecida em outro Programa com participação de aluno(s) do MPPEB-CPII; 

II – cumprir 12 (doze) horas-aula em turmas de Ensino Fundamental ou Médio 
por triênio (ou a média de 4 (quatro) horas-aula anual); 

III – participar de atividades administrativo-acadêmicas da PROPPG e/ou de 
comissões e bancas examinadoras; 

IV – colaborar na organização de eventos, publicações, elaboração de projetos de 
concorrência a Editais diversos nas agências de fomento. 

 

Parágrafo 1º – Os docentes do MPPEB-CPII na categoria de aposentados do CPII ou 
de outras instituições estarão isentos das atribuições descritas nos itens I e II. 
 

Parágrafo 2º – Os docentes do MPPEB-CPII com vínculo de 20 horas no CPII estarão 
isentos das atribuições descritas no item II, devendo, no entanto, demonstrar 
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vínculo com o Ensino Fundamental e Médio por meio de ações docentes ou pesquisa 
no CPII ou em outra instituição. 

 

V. Das considerações Finais 
 

ART. 16. As situações não previstas nestas normas serão analisadas pela Comissão de 
Avaliação Docente que submeterá seu parecer à Comissão Deliberativa para 
aprovação. 

 


