
 

 

EDITAL N° 05/2017-PPCL/FALAPROPEG/UERN – FLUXO CONTÍNUO PARA 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE 

 

Seleciona docentes para o quadro permanente do 

Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Linguagem (PPCL/ FALA/PROPEG). 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, torna público o presente edital para credenciamento e para 

recredenciamento quadrienal de docentes com vistas à composição do quadro permanente deste 

Programa, nos termos definidos pelo Regimento do Programa de Pós-graduação em Ciências 

da Linguagem/UERN, criado pela Resolução nº 02/2016-CONSEPE/UERN. As propostas de 

credenciamento e de recredenciamento deverão ser apresentadas nos termos abaixo 

discriminados: 

  

1 DA CONSTITUIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

1.1O corpo docente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem é constituído 

de: 

I – docentes permanentes; 

II – docentes colaboradores; 

 III – docentes visitantes, eventualmente. 

1.2 A categoria de docentes permanentes é composta por professores do quadro efetivo da 

UERN que atendam aos seguintes requisitos: 

a)  ter título de doutor; 

b)  ter orientado trabalho em, no mínimo, uma das seguintes categorias: iniciação científica, 

trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação ou tese; 

c) ser professor com regime de trabalho de 40 horas ou 40 horas com dedicação exclusiva; 

d)  não estar credenciado como docente permanente em mais de um programa de pós-

graduação; 

d) desenvolver regularmente atividades de ensino na graduação; 

e) apresentar produção científica significativa, em conformidade com as exigências mínimas da 

CAPES. 

1.2.1 Podem ser enquadrados também como docentes permanentes: 

I – pesquisadores bolsistas de agências federais ou estaduais de fomento; 

II – professores ou pesquisadores aposentados que tenham firmado, com a instituição, termo de 

compromisso de participação no Programa; 

III – docentes convidados cedidos, por convênio formal, para atuarem no Programa. 

 



1.3 Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo docente, 

desde que não excedam 30% do total de docentes do Programa e que não atendam a todos os 

requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas que 

participem, de forma sistemática, do desenvolvimento de pesquisa, incluindo a orientação de 

alunos, ou de atividades de ensino ou de extensão, independentemente de possuírem vínculo 

com a instituição. A produção científica de docentes colaboradores pode ser incluída como 

produção do Programa apenas quando relativa à atividade nele efetivamente desenvolvida. 

1.4 Integram a categoria de visitantes, os docentes ou pesquisadores, com vínculo funcional em 

outras instituições, que sejam liberados das atividades correspondentes a tal vínculo, para 

colaborarem, por um período determinado e contínuo de tempo, em projetos de pesquisa e/ou 

atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades 

de extensão. 

 

2 DA ATRIBUIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

2.1 São atribuições dos docentes: 

a) ministrar aulas teóricas e práticas, de acordo com o programa vigente de cada disciplina; 

b) promover e participar de seminários, simpósios e estudos dirigidos; 

c) participar de comissões examinadoras de seleção, de qualificação e de defesa de dissertação; 

d) atuar como professor orientador ou co-orientador de dissertações;  

e) apresentar produção científica consistente e regular, por meio de canais científicos 

reconhecidos pela CAPES. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO  

3.1 O credenciamento de novos membros do corpo docente permanente dar-se-á em fluxo 

contínuo e dependerá de aprovação do colegiado do Programa, com base nos critérios da 

CAPES vigentes no período e atendendo aos seguintes procedimentos e exigências: 

a) ter título de doutor na área ou em áreas afins comprovado por meio do diploma validado 

nacionalmente, 

b) comprovar produção científica regular e qualificada, por meio do currículo modelo CNPq 

(Lattes) com comprovação de, pelo menos, uma produção por ano no último quadriênio, a 

saber: um artigo publicado em periódico circunscrito aos estratos A1, A2, B1 e B2; um trabalho 

do tipo capítulo de livro ou livro completo, que a tenda ao que estabelece o documento de área 

e um trabalho completo em anais de eventos internacionais itinerantes, na área específica do 

Programa; 

c) apresentar projeto de pesquisa relacionado à(s) linha(s)de pesquisa a ser vinculado; 

d) listar a relação de disciplinas que pretende ministrar. 

3.2 O credenciamento dos membros do corpo docente terá validade pelo período de quatro anos, 

ao final do qual será feita uma avaliação do desempenho do docente nos termos apresentados 

no item 4. 

 

4 DO RECREDENCIAMENTO 

4.1 Para o recredenciamento, o docente deverá apresentar ao colegiado do Programa: 

a) currículo lattes, na versão Lattes do CNPq, devidamente comprovado; 

b) relatório do qual constem sua produção acadêmico-científica dos últimos quatro anos; 

c) nova proposta de projeto a ser desenvolvida durante o próximo período de credenciamento. 



4.2 Cabe ao colegiado designar uma comissão, com no mínimo três docentes permanentes, para 

apreciação dos processos de credenciamento e de recredenciamento, com emissão de Parecer. 

4.3 O recredenciamento deverá ocorrer ao final do terceiro ano do credenciamento do docente, 

em conformidade com o estabelecido no Regimento do Programa. 

 

5 DOS COMPROMISSOS E DIREITOS DO DOCENTE 

5.1 Os membros do corpo docente, além das tarefas inerentes ao ensino e à pesquisa, farão parte 

também das comissões examinadoras de seleção e das bancas de dissertação. 

5.2 Será descredenciado do curso o professor que, durante o quadriênio, não tenha atendido aos 

itens abaixo:  

a) ministrar, no mínimo, uma disciplina no ano letivo; 

b) realizar o número de orientações exigido pela CAPES;  

c) ter publicação, de acordo com as exigências do Documentos de Área da CAPES. 

5.3 O docente também poderá ser desligado antes do prazo de 4 (quatro) anos, mediante sua 

solicitação ou deliberação do colegiado. 

5.4 Cada membro do corpo docente permanente do Programa poderá ter ajuda de custo, com 

recursos advindos da UERN, para participar de até 2 (dois) eventos acadêmico-científicos 

nacionais e internacionais, por ano, apresentando trabalhos associados às linhas de pesquisa do 

Programa. Essa ajuda de custos contempla passagens, diárias e hospedagens, podendo a 

totalidade dessa ajuda ser flexibilizada, tendo em vista as limitações orçamentárias da UERN. 

Pode também ser estendida à participação em eventos de dimensão local, desde que justificada 

a pertinência do evento para o desenvolvimento das pesquisas do Programa, sendo necessário 

submeter a solicitação à apreciação do Colegiado do Programa. 

 

6 DO ENCAMINHAMENTO DO PROJETO 

6.1 Os projetos poderão ser apresentados, em qualquer tempo, no FORMULÁRIO PADRÃO 

(<https://goo.gl/8xaZro>), contendo as seguintes unidades: síntese quantitativa da produção 

docente, dados gerais do projeto, descrição do projeto, palavras-chave, equipe executora, 

objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, metas e indicadoras, resultados e 

impactos esperados, cronograma, propostas de outras atividades a serem desenvolvidas, 

disciplinas a ser cursadas, além de atividades extensionistas, eventos etc., referências e anexos. 

6.2 Os projetos de pesquisa submetidos a este Edital de fluxo contínuo deverão ter em seu 

corpo, no máximo, 10 páginas, incluindo as referências, apresentando espaçamento entre linhas 

simples e fonte Times New Roman 12. 

6.3 As propostas deverão possuir mérito científico, clareza da proposição do objeto de estudo, 

viabilidade acadêmica e técnica e exequibilidade no período de 4 anos. 

6.4 O projeto deve dispor, quando necessário, de autorizações legais cabíveis de órgãos como 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, Comitê de Ética em Pesquisa, Comitê de Ética 

em Experimentação Animal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ou Comissão Nacional de 

Energia Nuclear. 

6.5 Projetos que atendam à necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(http://di.uern.br/cep/) e/ou Comitê de Ética em Experimentação Animal 

(http://www.uern.br/default.asp?item=comissoes-ceea) devem apresentar, no momento da 

submissão do projeto, o comprovante de APROVAÇÃO emitido pelo comitê responsável. 

https://goo.gl/8xaZro


Caberá exclusivamente ao autor da proposta submeter o projeto aos respectivos comitês em 

tempo hábil, respeitando os calendários específicos. 

6.6 Cada professor poderá participar de, no máximo, 02 (dois) projetos, independentemente da 

linha de pesquisa. 

6.7 A equipe executora de cada projeto deverá ser composta pelo professor proponente, outro(s) 

professor(es) do Programa ou colaboradores externos e pelo(s) orientando(s). 

 

7 DA AVALIAÇÃO DO PROJETO  

7.1 Os projetos de credenciamento e de recredenciamento terão o prazo de 45 dias a contar da 

data do protocolo na secretaria do Programa. 

7.2 Primeiramente, será verificado o enquadramento do projeto nas normas do presente Edital, 

sendo desclassificado o projeto que não atenda aos itens do Edital. 

7.3 No segundo momento, será avaliada pela comissão de julgamento a relevância científico-

acadêmica do projeto de pesquisa submetido ao presente Edital. 

7.4 No terceiro momento, será avaliada pela comissão de apreciação a produção científica do 

professor, no período de quatro anos, tendo como parâmetro as exigências vigentes da CAPES, 

verificadas no Curriculum Lattes do professor publicado na Plataforma Lattes. 

7.5 Após esse processo de avaliação, Será apresentado um Parecer da comissão de apreciação 

ao Colegiado do Programa que votará o Parecer e homologará o resultado final acerca do 

credenciamento ou do recredenciamento. 

 

8 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E DO 

ACOMPANHAMENTO 

8.1 Ao final do período de quatro anos, será feita uma avaliação do desempenho do docente nos 

termos apresentados no item 4. 

 

9 DOS CASOS OMISSOS 

9.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos no âmbito do Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Ciências da Linguagem. 

 

10 DAS INFORMAÇOES ADICIONAIS 

10.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser 

obtidos na secretaria do Programa, através dos telefones (084) 3315-2216, no horário das 7h30 

às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e/ou pelo e-mail do Programa (ppcl.uern@gmail.com). 

        

Mossoró/RN, 20 de abril de 2017. 

 

______________________________ 

Coordenador do PPCL 

Portaria nº. 0077/2016-GR/UERN 
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