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Regras para credenciamento e recredenciamento do PGCISH/UERN 

  

  

● Credenciamento:  

 

  

Para se candidatar é necessário ter Lattes atualizado e cadastro na plataforma ORCID. 

  

Critérios obrigatórios  

1. Ter, no mínimo, 3 (três) publicações qualificadas nos últimos três anos, podendo ser 

artigos publicados no qualis no mínimo A4 e/ou capítulos de livros e/ou livros com 

qualis em editoras universitárias ou comerciais, que possuam conselho editorial, nos 

últimos três anos.  

2. Ter pelo menos um projeto de pesquisa PIBIC UERN e/ou CNPq na graduação e/ou 

projeto de fluxo contínuo nos últimos três anos.  

3. Possuir histórico de regularidade de orientação de monografias na graduação (no 

mínimo, 3 defendidas no triênio).  

4. Ter coordenado ou participado como membro de pelo menos um projeto de extensão 

nos últimos três anos.  

5. Ter participado como membro avaliador de bancas de mestrado ou doutorado.  

*As publicações endógenas (edições UERN) terão cômputo inferior às publicações 

exógenas.  

  

**Professores colaboradores poderão pedir credenciamento a qualquer momento, desde que 

contemplem os critérios. Nesse caso, havendo vaga, o coordenador, vice-coordenador e 

mais dois membros do colegiado, representando cada linha de pesquisa, formarão uma 

comissão para avaliar o pedido.  

  

● Recredenciamento:  
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1. Ter pelo menos um projeto de pesquisa PIBIC UERN e/ou CNPq na graduação nos 

últimos três anos.  

  

2. Ter ministrado pelo menos uma disciplina por ano no Programa, ou 3 (três) 

disciplinas no triênio.  

3. Ter coordenado ou participado como membro de pelo menos um projeto de extensão 

nos últimos três anos.  

4. Ter, no mínimo, 3 (três) publicações qualificadas nos últimos três anos, podendo ser 

artigos publicados no qualis no mínimo A4 e/ou capítulos de livros e/ou livros com 

qualis em editoras universitárias ou comerciais, que possuam conselho editorial, nos 

últimos três anos.  

6. Possuir histórico de regularidade de orientação de monografias na graduação (no 

mínimo, 3 defendidas no triênio).  

5. Possuir orientação regular no Programa, tendo uma média de 3 (três) orientações no 

triênio (finalizadas e/ou em andamento).  

6. Ter experiência como membro avaliador de bancas de mestrado e/ou doutorado.  

  

  
*Professores permanentes que não atendam às exigências mínimas no período de dois anos 

serão descredenciados automaticamente, abrindo vaga para novo credenciamento mediante 

edital público.  

  

  

  

Mossoró (RN), 26 de outubro de 2020. 

 

 

 

 


