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Seção I – Das  Disposições Gerais 

 

Art. 1º O credenciamento e permanência dos Docentes Permanentes, Colaboradores 

e Visitantes do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB-CPII) será 

revisto periodicamente, tendo como base a produção científica (publicações, captação de 

recursos, produção artística ou técnica e outros) e como referência os critérios vigentes de 

avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

§1º As categorias de docentes permanente, colaborador e visitante são caracterizadas, 

respectivamente: 

a) Docentes Permanentes: docentes ativos no Colégio Pedro II, docentes de outras 

instituições que atuem na Pós-Graduação por acordos ou convênios específicos, 

interinstitucionais, e os docentes aposentados que pertenciam à categoria de Docentes 

Permanentes no ato da aposentadoria; 

b) Docentes Colaboradores: demais membros do corpo docente do Programa que 

não atendam a todos os requisitos de enquadramento como Docentes Permanentes ou 

Visitantes, mas firmem compromisso de participação sistemática no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa ou atividades de ensino e/ou da orientação de discentes, 

independentemente da natureza de seu vínculo com o Colégio Pedro II. 

c) Docentes Visitantes: aqueles com vínculo funcional-administrativo com outras 

instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados, mediante acordo formal, das atividades 

correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em 

regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa, 

permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão; 

 

§2º O docentes credenciados ao MPPEB-CPII deverão ter título de Doutor em 

Intituição reconhecida pela CAPES e será exigida a formação acadêmica adequada ao 

Programa, representada pelo título e a produção intelectual contínua e relevante. 

§3º  Os critérios para avaliação docente têm como referência os critérios de avaliação 



dos Programas de Pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) para a área de Ensino,  que integra o Sistema Nacional de Pós-graduação - 

SNPG. 

 

Art. 2º A substituição ou a inclusão de docentes Permanentes será feita por meio de 

Chamadas Internas para credenciamento, emitidas pela PROPGPEC. 

 

Art. 3º O ingresso no corpo docente MPPEB-CPII na categoria Colaborador  será 

realizado por meio de convite, por parte do Colegiado do Programa, a docentes já 

credenciados em outro Programa Stricto Sensu, ou por migração da categoria Permanente 

para a Categoria Colaborador, em função de não atender os critérios de produção acadêmica 

condizentes com a categoria Docente Permanente. 

 

Art. 4º Caberá ao Colegiado do MPPEB-CPII a definição de pré-requisitos e do perfil 

profissional para credenciamento de docentes. 

 

Art. 5º Poderão participar das Chamadas Internas para Credenciamento ao MPPEB-CPII 

os docentes ativos efetivos do Colégio Pedro II, em Regime de 40h ou de 40h com dedicação 

exclusiva. 

Parágrafo Único. Os docentes credenciados ao MPPEB-CPII terão, conforme o 

Regulamento Geral da Pós-Graduação do Colégio Pedro II, 20h destinadas às atividades 

docentes próprias da Pós-graduação stricto sensu e explicitadas nas normas internas do 

Programa.  

 

Art. 6º Docentes de outras Instituições de Ensino poderão candidatar-se ao Corpo 

Docente do MPPEB-CPII por meio de Chamadas Específicas, quando existir acordo ou convênio 

específico prévio, de caráter interinstitucional. 

 

Art. 7º O processo de credenciamento e recredenciamento de docentes será 

conduzido por uma Banca Examinadora formada por 2 (dois) membros internos ao Colegiado 

do MPPEB-CPII, o Diretor de Pós-Graduação e por dois membros externos com título de 

Doutor e pertencentes ao corpo docente de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

ligado ao Sistema Nacional de Pós-graduação - SNPG. Os membros internos e externos devem 

ser aprovados pelo Colegiado do MPPEB-CPII. 

Art. 8º A Banca designada para o credenciamento e para a avaliação da permanência 

de docentes no MPPEB-CPII deverá ser homologada pela Diretoria de Pós-Graduação do 

Colégio Pedro II. 

Art. 9º Após homologada, a relação de componentes da banca será publicada por 

portaria do Reitor do Colégio Pedro II. 

 

Seção II – Do Credenciamento 



 

Art. 10º O processo de credenciamento visa à inclusão de novos docentes no MPPEB-

CPII. 

Art. 11 A Chamada Interna para credenciamento docente acontecerá de acordo com a 

demanda de docentes ao programa e deve ser aprovada pelo Comitê de Pós-Graduação (CPG) 

do Colégio Pedro II, quando solicitada pelo Colegiado do MPPEB-CPII. 

 

Art. 12 Para inscrever-se à Chamada para credenciamento no MPPEB-CPII o docente 

deve atender às seguintes condições: 

a) ser portador do título de Doutor em instituição de ensino superior reconhecida pela 

CAPES; 

b) ter Currículo Lattes atualizado; 

c) possuir a anuência do Coordenador Geral do Departamento a que pertence; 

d) declarar que tem conhecimento do Regulamento Geral da Pós-graduação do Colégio 

Pedro II e das Normas Internas do MPPEB-CPII. 

 

Parágrafo Único. Somente serão homologadas as candidaturas dos docentes que 

atenderem plenamente às condições do Art. 12. 

 

Art. 13 Os candidatos às Chamadas Internas para credenciamento docente deverão 

enviar, via protocolo ou SUAP, o devido processo endereçado à PROPGPEC. 

 

Parágrafo Único. Somente serão avaliadas as propostas que atendam plenamente ao 

respectivo edital de chamada interna para credenciamento Docente. 

 

Art. 14 Os editais para Chamada Interna para comporem o Corpo Docente do MPPEB-

CPII devem minimamente exigir: 

a) carta de apresentação à coordenação do programa: justificando o interesse em 

integrar o corpo docente; relato das atividades desenvolvidas na educação básica; 

relato das atividades extensão realizadas, caso existam; declaração que tem 

conhecimento  do Regulamento Geral da Pós-graduação do Colégio Pedro II e das 

Normas Internas do MPPEB-CPII; 

b) projeto de pesquisa evidenciando as interfaces com uma das linhas de pesquisa do 

programa e a um dos projetos já existentes, explicitando possíveis temas para 

orientação de Dissertações e Produtos Educacionais; 

c) preenchimento da tabela individual de pontuação docente para produção acadêmica 

e experiência profissional;  

d) currículo lattes atualizado para os últimos quatro anos; 

e) apresentação de, no mínimo, um artigo sobre temas aderentes às linhas de pesquisa 

do MPPEB-CPII, publicado nos últimos 48 meses em periódico científico indexado no 

sistema Qualis Capes, que faz a classificação da produção científica dos Programa de 



Pós-Graduação stricto sensu pertencentes ao Sistema Nacional de Pós-graduação - 

SNPG.  

f) concordância do Coordenador Geral do Departamento Pedagógico a que o candidato 

pertence. 

 

Art. 15 Os docentes ativos efetivos do Colégio Pedro II e em atividade, da categoria 

Docente Colaborador que pleitearem credenciamento na categoria Docente Permanente 

deverão formalizar via protocolo ou SUAP,  o devido processo instruído e enviado à 

PROPGPEC. 

 

Parágrafo Único. A abertura do processo de credenciamento a Docente Permanente 

depende da concordância do Coordenador Geral do Departamento a que o docente pertence 

 

 Art. 16 Os Docentes que estão na categoria Colaborador e intencionam migrar para a 

a categoria de Docente Permanente deverão atender aos seguintes critérios: 

 

a) estar a pelo menos 1 (um) ano na Categoria Docente Colaborador no MPPEB-CPII; 

b) ter orientado ou estar em orientação de discentes no MPPEB-CPII;  

c) pertencer a um grupo de pesquisa que integra uma das linhas de pesquisa do 

Programa; 

d) ter publicado pelo menos um artigo, em conjunto com discente ou egresso do MPPEB-

CPII, relacionado à pesquisas realizadas no MPPEB-CPII, em um periódico científico 

indexado no qualis, na área de Ensino/CAPES; 

e) ter desenvolvido atividades de Pesquisa e Extensão de acordo com o especificado nas 

normas internas do MPPEB-CPII.  

 

Parágrafo único. O Docente Permanente que passou à categoria de Colaborador, por 

solicitação ou por não atender aos critérios de permanência elencados nesta Norma, poderá 

solicitar ao Colegiado do MPPEB-CPII o retorno à condição de Docente Permanente após 

atender aos critérios de produção acadêmica condizentes com a categoria Docente 

Permanente e aprovação pelo CPG. Caso não atenda a esta condição em até quatro anos o 

docente será descredenciado do Programa. 

 

 

Seção III – Da Permanência no Corpo Docente 

 

Art. 17 A avaliação da permanência na categoria Docente Permanente deve ser 

realizada por um processo de recredenciamento. Esse processo pode implicar no 

descredenciamento do docente, caso os critérios adotados na avaliação não sejam atendidos 

satisfatoriamente. 

 



Art. 18 O recredenciamento de docentes será realizado imediatamente após o término 

do quadriênio de avaliação de Programas de Pós-Graduação da CAPES. 

 

Art. 19 Com vistas ao processo de avaliação da permanência no MPPEB-CPII, todos os 

docentes deverão: 

a) manter o Currículo Lattes permanentemente atualizado;  

b) publicar, pelo menos 2 (dois) artigos, com discentes ou egressos, relacionados à 

pesquisas realizadas no MPPEB-CPII, em periódicos científicos indexados no Qualis, 

tendo como referências os critérios de classificação para a área de Ensino/CAPES, no 

período de 4 anos; 

c) publicar, pelo menos 2 (dois) capítulos de livro relacionados à pesquisas realizadas no 

MPPEB-CPII, no período de 4 anos; 

d) organizar, pelo menos 1 (um) livro relacionado à pesquisas realizadas no MPPEB-CPII, 

no período de 4 anos; 

e) submeter, com discentes ou egressos, pelo menos 1 (um) trabalho completo ou 2 

(dois) resumos para eventos científicos relacionados com temáticas aderentes ao 

Programa;  

f) preencher anualmente a Ficha de Avaliação Docente, aprovada pelo Colegiado e 

disponibilizada na página do Programa; 

g) encaminhar a ficha de avaliação docente com as devidas informações à Coordenação 

do MPPEB-CPII, dentro dos prazos estabelecidos; 

h) participar das atividades acadêmicas do Programa, ministrar mini-cursos, oficinas ou 

palestras nos eventos oficiais do MPPEB-CPII e da Pós-graduação do Colégio Pedro II; 

i) conhecer e atender aos Regulamentos e Normas do Programa e da Pós-graduação em 

Geral; 

j) cumprir os prazos relacionados às anotações acadêmicas sobre a avaliação de 

discentes; 

k) manter a ética e integridade na pesquisa desenvolvida no MPPEB-CPII de modo a 

verificar o plágio nas publicações científicas por meio de aplicativos disponibilizados 

para essa finalidade; 

l) informar à secretaria e publicar os resultados da avaliação discente na página do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem ou no Sistema oficial para registros acadêmicos, 

para cada disciplina ministrada; 

m) alimentar a página do Ambiente Virtual de Aprendizagem com conteúdos relacionados 

à disciplina ministrada; 

n) orientar projetos de dissertação e produto educacional, tendo como parâmetro o 

criterio de avaliação vigente para a área de Ensino da CAPES, de modo a atender às 

demandas do Programa e ao equilíbrio em relação ao número de orientandos dentro 

dos grupos de pesquisa, resguardadas as situações excepcionais aprovadas pelo 

Colegiado do MPPEB-CPII; 

§ 1º O Docente Permanente que não atender plenamente às condições do Art.19 



deverá apresentar justificativa junto ao Colegiado do MPPEB-CPII; 

§ 2º O Colegiado do MPPEB-CPII, ouvida a Comissão de interna de recredenciamento, 

deverá deliberar sobre o caso. 

 

 Art. 20 O processo de avaliação da permanência será conduzido por uma comissão 

interna de recredenciamento, composta por três docentes permanentes, designada pelo 

Colegiado do MPPEB-CPII. 

 

Art. 21 Com o objetivo de manter a excelência acadêmica do Programa, a comissão 

interna de recredenciamento designada pelo Colegiado do MPPEB-CPII analisará as fichas de 

avaliação docente anualmente e, caso necessário, indicará ações que visem atender 

plenamente ao Art. 19. 

 

Art. 22 Ao final do quadriênio, a comissão interna de recredenciamento divulgará 

parecer relativo às condições de permanência do docente no MPPEB-CPII. 

 

§ 1º Os Docentes Permantentes que não atenderem aos critérios mínimos 

estabelecidos para recredenciamento no quadriênio passarão a integrar a categoria de 

Docentes Colaboradores. 

§ 2º O Docente Permanente que passar à categoria de Docente Colaborador poderá, 

no prazo mínimo de 1 (um) ano, solicitar seu credenciamento, como Docente Permanente, 

sujeito às mesmas condições de recredenciamento dos docentes do Programa, conforme Art. 

19. 

 

Art. 23 Ao final do quadriênio, com o objetivo de fornecer informações para a 

autoavaliação do corpo docente, a comissão interna de recredenciamento divulgará a tabela 

individual de pontuação docente para produção acadêmica, tendo como base os parâmetros 

da área de Ensino da CAPES. 

 

§ 1º A tabela individual de pontuação docente para produção acadêmica que servirá 

de base para a autoavaliação será elaborada pelo Colegiado do MPPEB-CPII , tendo como base 

os parâmetros da área de Ensino da CAPES para a avaliação quadrienal;  

§ 2º O relatório será encaminhado para o colegiado onde será homologado; 

§ 3º Cabe recurso, por parte do docente, ao Colegiado do MPPEB-CPII. 

 

Art. 24 Os casos omissos a este Regulamento deverão ser analisados e tratados pelo 

Colegiado do MPPEB-CPII e a deliberação encaminhada ao CPG. 

 

 


