
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 027, DE 15 DE ABRIL DE 2015.

CRITÉRIOS  PARA  O  DESCREDENCIAMENTO  DE
DOCENTES  NO  CURSO  DE  MESTRADO
PROFISSIONAL  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO  EM  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE
MATERIAIS

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 67ª Reunião Ordinária de Continuação

realizada em 15 de abril de 2015,

DELIBERA:

Art.  1º  – Aprovar os CRITÉRIOS para descredenciamento de docentes no curso de

Mestrado  Profissional  do  Programa  de  Pós-graduação  em Ciência  e  Tecnologia  de

Materiais.

Art.  2º – Para o descredenciamento dos docentes permanentes do programa de Pós-
graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, será realizada uma análise bianual da
produção  docente.  O  descredenciamento  do  docente  do  programa  ocorrerá  por
solicitação ou a critério da Comissão de Pós-graduação (CPG/Materiais), considerando
os critérios abaixo:

I - O Docente que não tiver lecionado nenhuma disciplina no Programa no período de
dois anos; 

II - O Docente que não estiver orientando discente do programa com plano de trabalho
aprovado pela CPG/Materiais;
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III - Quando no período da avaliação, o docente não tiver pelo menos 01 (um) artigo
SUBMETIDO  a  uma  revista  Científica  Qualis  A  ou  B  ou  01  (um)  ARTIGO
PUBLICADO em revista Científica Qualis C (na área de materiais);

    IV. O docente que não colaborar com o envio para coordenação do Programa de dados
necessários para a elaboração do Relatório CAPES;

     V. O docente que não possuir projeto de pesquisa/plano de trabalho aprovado pela
Comissão de Pós-graduação (CPG/Materiais);

VI.  A  média  do  período  de  defesa  das  dissertações  dos  alunos  sob  sua  orientação
exceder 30 meses.

Artigo  3º  -  A  pontuação  com  base  nos  critérios  acima  citados  será  definida  pela
CPG/Materiais.

Art. 4º - O descredenciamento de orientadores será adiado até o término das orientações
em andamento ou a  critério  da CPG. Será destinado outro(s)  orientador(es) para os
orientandos.

Art. 5º - A solicitação do docente para recredenciamento no programa como docente
permanente somente ocorrerá no período de 02 (dois) anos após o descredenciamento.

Art. 6º - Os casos não previstos nesta Deliberação serão analisados e deliberados pela
CPG/Materiais.

Art.  7º  -  Esta  Deliberação  entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2015.

João Bosco de Salles
Reitor em Exercício
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