
 
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 039, DE 15 DE JUNHO DE 2015.

CRITÉRIOS  PARA  O  CREDENCIAMENTO  DE
DOCENTES NO 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 69ª Reunião Ordinária realizada em

15 de junho de 2015,

DELIBERA:

Art. 1º - O pedido de credenciamento deve ser submetido à aprovação da Comissão de
Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais (CPG/Materiais) pelo docente.

Parágrafo Único - O pedido deverá vir acompanhado de uma cópia impressa atualizada
do Currículo  Lattes  e  do projeto de pesquisa,  cujo tema esteja  associado à  área  de
Materiais.

Art.  2º  -  Poderão  ser  credenciados  para  o  Programa  de  Mestrado  Profissional  em
Ciência e Tecnologia de Materiais, os docentes que atenderem os critérios abaixo:

I - Portadores do título de Doutor em áreas afins com a área de Ciência e Tecnologia dos
Materiais;

II  -  Produção  científica  intelectual,  nos  últimos  dois  anos,  compatível  com área  de
Materiais e pelo menos um destes periódicos seja Qualis B2 e;

III - Aderência e disponibilidade para lecionar as disciplinas obrigatórias e que ofereçam
uma disciplina eletiva, regularmente, ao programa.
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Art.  3º  -  Serão  credenciados  como  docentes  colaboradores  os  professores  ou
pesquisadores com contribuição para o Programa em Ciência e Tecnologia de Materiais
de forma complementar ou eventual.

Art. 4º - A homologação do credenciamento do docente terá validade de dois anos. Após
este período o mesmo será avaliado quanto a sua permanência no programa.

Art. 5º - Os casos não previstos nesta Deliberação serão analisados e deliberados pela
CPG/Materiais.

Art.  6º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2015.

Alex da Silva Sirqueira
Reitor 
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