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INSTRUÇÃO NORMATIVA PG-PDS 003
 

CREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES 
 

Em complementação aos artigos 19 e 20 do Regulamento do PG-PDS, que tratam do 
credenciamento de orientadores de MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO, o Colegiado do 
PG-PDS, em sua 41ª. Reunião realizada no dia 22 de Novembro de 2007, com base na Portaria 
CAPES 068, de 03 de agosto de 2004, deliberou sobre Critérios de Produção Intelectual para o 
Credenciamento de Orientadores no PG-PDS, referente a professores do: 

a) quadro permanente: com vínculo com a UnB 
b) colaboradores externos: sem vínculo com a UnB

 
I – Credenciamento de Professores do Quadro Permanente
Quanto ao credenciamento de docentes do quadro permanente, incluindo aqueles com vínculos 
excepcionais (ex.: bolsistas de fixação, pesquisadores de agências de fomento [pos-doc, 
pesquisador aposentado], professores cedidos, etc, o Colegiado deliberou por adotar um critério 
mínimo de produção intelectual, a saber:  publicação de uma MÉDIA ANUAL de 3 (três) 
trabalhos nos últimos 3 anos que anteceder à solicitação. Desta média anual mínima exigida, 2 
(dois) devem ser artigos publicados em periódicos com Qualis A ou B (nacional ou internacional). 
Isto significa que a produção deve estar canalizada, em cerca de 70%,  para artigos em periódicos. 
A produção no prelo/aceita será levada em consideração. 
 

Os docentes aptos e interessados deverão: 
a) encaminhar carta de solicitação de credenciamento à Coordenação de PG;
b) preencher a ficha de solicitação de credenciamento de orientador do DPP (ver site do DPP) e 

do PG-PDS (ver modelo em anexo);
c) apresentar um Plano de Trabalho para o triênio subseqüente à solicitação;
d) anexar o CV Lattes.
 

Todas as solicitações de credenciamento serão encaminhadas para emissão de parecer e, em 
seguida, apreciadas pelo Colegiado de PG-PDS. As solicitações aprovadas, por sua vez, serão 
encaminhadas para apreciação e aprovação pelo DPP.
 

II - Professores Colaboradores 
O Colegiado do PG-PDS decidiu MANTER os critérios para aceitação de Professores 

Colaboradores, aprovados em sua 12ª. Reunião, datada de 23/05/2006.  Isto é, professores estrangeiros 
com reconhecida competência internacional e/ou pesquisadores que já se encontram engajados nas 
atividades dos respectivos laboratórios do PED e/ou vem colaborando com docentes do Departamento 
e a PG, sob diferentes modalidades de intercâmbio. Poderão ser aceitos, também, professores-
pesquisadores brasileiros com produção equivalente ao pesquisador 1A ou 1B do CNPq, conforme 
consta do Plano Estratégico do PG-PDS. O número de colaboradores não deverá ultrapassar 30% do 
número de docentes do quadro permanente, conforme orientação da Comissão de Avaliação da 
CAPES.
 

Esta Instrução Normativa 003 torna, sem efeito, a Instrução Normativa 001, de 07 de 
dezembro de 2006.
 

 ______________________________
Maria Auxiliadora Dessen

Coordenadora do Programa de PG-PDS
Instituto de Psicologia-PED/UnB.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

SAÚDE - PG-PDS
 

FICHA PARA CREDENCIAMENTO PG-PDS
ANO: _______ 

Nome do Professor: _________________________________________
 

Ano/Área/Instituição de obtenção do Doutorado: __________________
 

Solicita credenciamento no(s) curso(s):   Mestrado Acadêmico 
            Mestrado Acadêmico e Doutorado

Área de Concentração (se Mestrado Acadêmico): ____________________________
 
Produção Científica: ANEXAR CV LATTES atualizado.
 
I – Informar o número de publicações no período ________  (ÚLTIMOS TRÊS ANOS, constante do Lattes)
 
ANO: 20__   
1. LISTAR TODA A PRODUÇÃO INTELECTUAL REFERENTE AO ANO EM QUESTÃO (referencias de 
acordo com as normas da APA, adotadas pelo PG-PDS)
2. APRESENTAR QUADRO-RESUMO, PARA O ANO EM QUESTÃO

TOTAL de trabalhos publicados:
            artigos em periódicos: ___ (identificar o número por Qualis do Periódico)
            capítulos de livro: _____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            livro: ____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            organização de livro: _____(identificar se editora com ou sem corpo editorial)
      trabalhos completos em Anais de Congressos: ____________

 
ANO: 20__   
1. LISTAR TODA A PRODUÇÃO INTELECTUAL REFERENTE AO ANO EM QUESTÃO (referencias de 
acordo com as normas da APA, adotadas pelo PG-PDS)
2. APRESENTAR QUADRO-RESUMO, PARA O ANO EM QUESTÃO

TOTAL de trabalhos publicados:
            artigos em periódicos: ___ (identificar o número por Qualis do Periódico)
            capítulos de livro: _____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            livro: ____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            organização de livro: _____(identificar se editora com ou sem corpo editorial)
      trabalhos completos em Anais de Congressos: ____________

 
ANO: 20__   
1. LISTAR TODA A PRODUÇÃO INTELECTUAL REFERENTE AO ANO EM QUESTÃO (referencias de 
acordo com as normas da APA, adotadas pelo PG-PDS)
2. APRESENTAR QUADRO-RESUMO, PARA O ANO EM QUESTÃO

TOTAL de trabalhos publicados:
            artigos em periódicos: ___ (identificar o número por Qualis do Periódico)
            capítulos de livro: _____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            livro: ____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
            organização de livro: _____(identificar se editora com ou sem corpo editorial)
      trabalhos completos em Anais de Congressos: ____________

 
MÉDIA DE PUBLICAÇÕES NO TRIÊNIO: _______________

MÉDIA DE ARTIGOS: Qualis A = 
            Qualis B = 
            Qualis C =

MÉDIA DE CAPÍTULOS:  Editoras com corpo editorial =
  Editoras sem corpo editorial =
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II – Informar o número de publicações, obras no prelo/aceitas 

1. LISTAR A PRODUÇÃO NO PRELO/ACEITA (referencias de acordo com as normas da APA, 
adotadas pelo PG-PDS) 

Obs. anexar comprovação 
2. APRESENTAR QUADRO-RESUMO
. TOTAL de trabalhos no prelo e aceitos ______
artigos em periódicos: ___ (identificar o número por Qualis do Periódico)
capítulos de livro: _____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
livro: ____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
organização de livro: _____(identificar se editora com ou sem corpo editorial)
Trabalhos completos em Anais de Congressos: ___
 
 

III – Informar o número de trabalhos submetidos no ano de ____ 
1. LISTAR A PRODUÇÃO SUBMETIDA À PUBLICAÇÃO (referencias de acordo com as normas da 

APA, adotadas pelo PG-PDS)
Obs. Anexar comprovação
2. APRESENTAR QUADRO-RESUMO
. TOTAL de Trabalhos SUBMETIDOS ______
artigos em periódicos: ___ (identificar o número por Qualis do Periódico)
capítulos de livro: _____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
livro: ____ (identificar se editora com ou sem corpo editorial)
organização de livro: _____(identificar se editora com ou sem Corpo editorial)
Trabalhos completos em Anais de Congressos: ____________ 

 
 
 
 
 
 

Brasília,      de                         de 200  .
 

_____________________________________
Assinatura do Docente

 
 

 


