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Resolução PPGRI/UnB nº 01/2017 
 

 

Explicita critérios  e rotinas  para a aplicaçao  do 

Regulamento do Programa de Pós‐Graduaçaõ em 

Relações Internacionais da Universidade de Brası́lia, 

define o seu corpo docente e regulamenta o 

credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

de professores orientadores. 

 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós‐Graduaçao em Relações Internacionais, do Instituto 

de Relações Internacionais da UnB, doravante mencionado como PPGRI, no uso de 

suas atribuições regimentais, em sua 68a. reunião, realizada no dia 26 de outubro de 

2017, e considerando o previsto no Regulamento do referido Programa, bem como a 

Resoluçao CEPE nº 80/2017, dos instrumento da CAPES e CNPq em vigor na data. 
 

 

 
 

Resolve: 

Regulamentar o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de professores 

orientadores e estabelecer critérios para a definiçao 

acordo com as seguintes disposições: 

do corpo docente do Programa, de 

 

 

 

TÍTULO I – DO CORPO DOCENTE 

Artigo 1. O corpo docente do PPGRI é constituı́do por docentes do quadro do Instituto 

de Relações Internacionais da UnB e de outras instituições brasileiras ou estrangeiras, 

docentes de Institutos e Faculdades correlatas da UnB, docentes visitantes, 

pesquisadores associados, todos devidamente credenciados junto ao DPG/UnB, 

conforme os termos desta Resoluçao. 
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Artigo 2. Os membros do corpo docente do PPGRI serao credenciados e recredenciados 

a partir da análise da sua produçao cientı́fica realizada por uma Comissao de Avaliaçao 

de Desempenho composta por docentes permanentes, nos termos dos artigos do Tı́tulo 

III. 

 

 

 

§  1º De acordo com a sua contribuiçao efetiva para a produçao cientı́fica de alto 

nı́vel do Programa, com a sua capacidade de formaçao de quadros em nı́vel de 

mestrado e doutorado e com a sua disponibilidade de engajamento efetivo e 

duradouro com as atividades de docê ncia, orientaçao e governança institucional, 

os docentes serao classificados em uma das seguintes categorias: permanente, 

colaborador ou visitante. 
 

 

§  2º  Tal  classificaçao obedecerá  à  ordem  de  pontuaçao obtida pelos docentes 

credenciados ou recredenciados como definida pelo relatório da Comissao de 

Avaliaçaõ 

Resoluçao. 

de Desempenho, e valorada de acordo com o Anexo I desta 

 

§ 3º  Pelo  menos 70%  dos  professores  do  PPGRI serao  classificados  como 

docentes permanentes, e os demais como colaboradores ou visitantes, seguindo a 

ordem de classificaçao determinada pelo Relatório da Comissao de Avaliaçao de 

Desempenho de que trata o Tı́tulo III desta Resoluçao. 

 
Artigo 3. Os membros do corpo docente do PPGRI devem atender simultaneamente aos 

seguintes requisitos: 

 

I. Apresentar  produçao cientı́fica qualificada e valorada de acordo com os termos do 

Anexo I desta resoluçao. 

 
 

II. Ter vı́nculo funcional com a UnB, ou se enquadrar em uma das seguintes situações: 

receber  bolsa  de fixaçao de docentes ou pesquisadores de agê ncias federais ou 

estaduais de fomento; ter autorizaçao de sua instituiçao, brasileira ou estrangeira, para 

atuar como docente no PPGRI; ser credenciado como pesquisador associado ao PPGRI. 
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III. No caso de docente da UnB é obrigatório o regime de dedicaçao exclusiva. 

 
 

IV. No caso de docente da UnB é  obrigatória a ministraçao regular de disciplinas em 

cursos de graduação e de pós‐graduaçao da Instituiçao. 
 
 

V. Cumprir os requisitos exigidos para credenciamento previstos no artigo 10 da 

presente Resoluçao. 

 

§  1º  O  docente  afastado  para  realizaçao de estágio pós‐doutoral ou estágio 

sê nior poderá ser mantido no quadro docente permanente desde que, durante seu 

afastamento, cumpra o item I deste artigo. 

 

§ 2º O docente aposentado que atuava no PPGRI poderá ser mantido no quadro 

docente permanente desde que realize atividades sistemáticas de ensino e 

pesquisa  no  PPGRI  e  mantenha  produçao 

artigo 10 desta Resolução. 

compatı́vel com o estabelecido no 

 

Artigo 4. Integram a categoria docente visitante os docentes ou pesquisadores com 

vı́nculo   funcional   com   outra   instituiçao que estejam liberados das atividades 

correspondentes a tal vı́nculo para colaborar, por um perı́odo superior a seis meses, em 

regime  de  dedicaçao integral  e  financiado  com  bolsa  de  instituiçao brasileira ou 

estrangeira, atuando em projeto de pesquisa e/ou atividade de ensino no programa, 

podendo atuar como orientador. 

 
TÍTULO II – DO CREDENCIAMENTO DO CORPO DOCENTE DO PPGRI 

 
 

Artigo 5. Para ser credenciado no PPGRI, o professor deverá cumprir todos os 

requisitos estabelecidos no artigo 3 e atender aos seguintes critérios no biê nio anterior à 

solicitaçao: 

 

I. Possuir tıt́ulo de doutor há pelo menos dois anos. 

II. Coordenar e/ou participar de projeto de pesquisa articulado à área de concentraçao e 

linhas de pesquisa. 
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III. Ter participado de comitê s internos do Programa, inclusive dos processos de seleçao 

do PPGRI. 

 

 

 

IV. Comprovar, ao menos, produçao intelectual e acadê mica no biê nio imediatamente 

anterior, igual ou superior a 300 pontos, a serem obtidos de acordo com a tabela de 

pontuaçao disposta no Anexo I desta Resolução, dos quais pelo menos 250 pontos 

devem ter sido obtidos com a publicaçao de artigos em revistas cientı́ficas classificadas 

no estrato superior do Qualis‐periódicos ou livros e capítulos já classificados como L3 

e L4 da área de Ciê ncia Polı́tica e Relações Internacionais. 

 

Artigo 6. Os pedidos de  credenciamento serao avaliados por Comissao especialmente 

designada por ato da Coordenaçao 

do corpo docente do Programa. 

do PPGRI e formada por trê s professores membros 

 

I - Os pedidos de credenciamento devem ser instruı́dos pelo requerente em 

processo formalizado no SEI‐UnB e constituı́do por carta de solicitaçao dirigida 

ao Colegiado do PPGRI, Currı́culo Lattes atualizado e plano de trabalho com a 

demonstraçao de atividades a serem desenvolvidas e produtos cientı́ficos a 

serem concluı́dos, na forma de artigos, livros ou capı́tulos de livros, ao longo 

dos quatro anos seguintes. 

 

II - A Comissao designada examinará o pedido de credenciamento e apresentará 

o seu relatório ao Colegiado do Programa no prazo máximo de 70 dias úteis, 

contados a partir da data da postulaçao do requerente. 
 

 

III - O Colegiado do Programa examinará e deliberará sobre o relatório da 

Comissao de  Avaliaçao no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da 

conclusao dos trabalhos da Comissão. 
 
 

IV - Os pedidos de credenciamento podem ser apresentados entre 15 de janeiro e 

30 de setembro de cada ano. 
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Artigo 7. Docentes descredenciados em funçao do processo de avaliaçao de 

desempenho definido no Tı́tulo III desta Resoluça ̃o poderao apresentar novo pedido de 

credenciamento após 24 meses do seu descredenciamento, para limitar a instabilidade 

do corpo docente. 

 

Artigo 8. O credenciamento de professor como docente do PPGRI é suficiente para 

credenciá‐lo  como  orientador  de  trabalhos  de  conclusao 

nos termos do artigo 19 desta Resoluçao. 

de mestrado e de doutorado, 

 

TÍTULO III – DO RECREDENCIAMENTO E DO DESCREDENCIAMENTO 

DO CORPO DOCENTE DO PPGRI 

 

Artigo 9. Os membros do corpo docente do PPGRI serao recredenciados ou 

descredenciados a partir da avaliaçao da sua produçao cientı́fica, tomada em conjunto e 

comparativamente com a de todos os docentes atuantes no Programa, e realizada pela 

Comissao de Avaliaçao de Desempenho de acordo com o artigo 2. 
 

 

I - A Comissao de Avaliaçao de Desempenho do Programa será composta por 

trê s docentes permanentes, designados entre os que possuam a mais alta 

produçao cientı́fica e maior número de orientações de mestrado e de doutorado 

concluıd́as, atuando ininterruptamente no núcleo de professores permanentes ao 

longo dos seis anos anteriores à designaçao. 

 

II -  A  avaliaçao de desempenho será realizada entre os meses de outubro e 

novembro do segundo ano e do quarto ano do quadriê nio correspondente ao 

ciclo de avaliaçao do sistema nacional de pós‐graduaçao. 
 
 

Artigo 10. A Comissao de Avaliaçao de Desempenho analisará  a produçao cientı́fica 

qualificada nos termos do Anexo I e produzida pelos docentes credenciados ao longo 

dos quatro anos anteriores e assim determinados: 

 
I ‐ Artigos publicados em revistas classificadas como A1 e A2 na escala 

Qualis‐Periódicos da área de Ciê ncia Polı́tica e Relações Internacionais da CAPES. 
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II ‐ Artigos aceitos para publicaçao no ciclo de avaliaçao, com carta de aceite 

devidamente comprovada, em revistas classificadas como A1 e A2 na escala 

Qualis‐Periódicos da área de Ciê ncia Polı́tica e Relações Internacionais da CAPES. 

 

 
III‐ Livros ou capı́tulos publicados já classificados ou os livros publicados que 

atendam os requisitos para virem a ser classificados como L3 e L4 na escala 

Qualis‐Livros, de acordo com os critérios do documento da área  de Ciê ncia Polı́tica   e 

Relações Internacionais da CAPES em vigor. 

 
IV ‐ Exercı́cio de bolsa de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico. 

 
Parágrafo único ‐ O exercı́cio de bolsa de produtividade em pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico será critério 

classificatório, mas nao 

docente no PPGRI. 

determinante para a manutençao do credenciamento do 

 

Artigo  11.  A  Comissao de  Avaliaçao de Desempenho avaliará quantitativamente a 

produçao cientı́fica de todos os docentes credenciados e deverá, em seu relatório, 

classificá‐los por ordem decrescente de pontuaçao. 
 
 

I - A classificaçao da produçao por ordem decrescente da pontuaçao obtida por 

cada um dos professores credenciados determinará em qual das categorias ‐ 

permanente ou colaborador ‐ os docentes serao recredenciados. 
 

 

II - Os professores credenciados serao recredenciados como docentes 

permanentes de acordo com a sua pontuaçao, sucessivamente, até o limite de 

70% do total de docentes considerados. 

 

III - Os professores credenciados serao recredenciados como docentes 

colaboradores de acordo com a sua pontuaçao, sucessivamente, até o limite de 

30% do total de docentes considerados. 
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IV -  Serao consideradas  as  produções  dos  docentes  que  tenham  obtido  pontuaçao 

maior ou igual do que 400 pontos na avaliaçao da sua produçao cientı́fica qualificada 

dos quatro anos anteriores, nos termos do Anexo I, sendo que pelo menos 300 pontos 

devem  ter  sido  obtidos  necessariamente  com  a  publicaçao ou  a  aceitaçao para 

publicaçao de artigo cientı́fico em periódico classificado como A1 ou A2 na escala 

Qualis‐periódicos da área de Ciê ncia Polı́tica e Relações Internacionais; ou livros ou 

capı́tulos já classificados; ou os livros publicados que atendam os requisitos para virem 

a ser classificados como L3 e L4 na escala Qualis‐Livros, de acordo com os critérios 

do documento da área de Ciê ncia Polı́tica e Relações Internacionais da CAPES em 

vigor. 

 

V - Os docentes que nao atenderem o disposto no inciso IV serao descredenciados do 

PPG a partir de 01 de janeiro do ano subsequente. 

 
 

Artigo 12. O Colegiado do Programa examinará e deliberará sobre o relatório da 

Comissao de Avaliaçao de Desempenho do PPGRI no prazo máximo de 30 dias úteis, 

contados a partir da conclusao dos trabalhos da Comissao. 
 

 

I -  Recursos  contra  as   conclusões  do  Relatório  da  Comissao de Avaliaçao de 

Desempenho  devem  ser  apresentados  à  Coordenaçao do PPGRI no prazo de 5 dias 

úteis a partir da data da realizaçao da reuniao do Colegiado. 
 
 

II - Os recursos devem ser instruıd́os pelo requerente em processo formalizado no 

SEI‐UnB, e constituı́do por carta de solicitaçao dirigida ao Colegiado do PPGRI. 
 
 

III - A Comissão de Avaliaçao de Desempenho examinará eventuais recursos 

apresentados no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir de seu recebimento, e 

encaminhará o seu relatório ao Colegiado do PPG, que o examinará e deliberará. 

 
Artigo 13. O credenciamento de docente na categoria Visitante será analisado e avaliado 

pelo Colegiado do PPGRI, em conformidade com as necessidades do Programa e a 

qualidade da produçao acadê mica do/a solicitante, respeitando o artigo 5 desta 

Resoluçao no prazo de 30 dias úteis. 
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Parágrafo Único. A proposta de descredenciamento de docentes fora do 

contexto da avaliaçao de desempenho realizada a cada dois anos, por infrações 

éticas ou disciplinares, incumbe à Coordenaçao do PPGRI, e será avaliada pela 

Comissao de Pós‐Graduaçao que, anuente, a submeterá ao Colegiado. 
 
 

Artigo 14. Os docentes recredenciados em decorrê ncia do processo de avaliaçao de que 

trata  os  artigos  9  e  10  desta  Resoluçao estarao automaticamente credenciados como 

orientadores de trabalhos de conclusao de Mestrado e de Doutorado, nos termos do 

Artigo 16, sendo válido o seu credenciamento até a conclusao 

subsequente. 

do processo de avaliaçao 

 

Artigo 15. Os casos excepcionais, contestados ou omissos terao resoluçao, em primeira 

instâ ncia, no Colegiado do  PPGRI,  a  qual  será  validada  após submissao 

Pesquisa e Pós‐Graduação (CPP) da UnB. 

 
TÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NO PPGRI 

à Câ mara de 

 

 

 
 

Artigo 16. Os docentes do quadro permanente só  poderao 

de dois Programas de Pós‐graduaçao, sendo um o PPGRI. 

participar, nessa condiçao, 

 

Artigo 17. Os docentes permanentes que ocupem os dois quartis superiores da 

classificaçao no   relatório   da   Comissao de   Desempenho   poderao oferecer uma 

disciplina  na  pós‐graduaçao a cada dois semestres. Os professores permanentes com 

menor produtividade e os colaboradores poderao 

de acordo com as necessidades do PPGRI. 

oferecer um curso a cada 3 semestres, 

 

Artigo 18. Os professores permanentes poderao  ministrar uma disciplina 

tutorial/laboratorial, da qual participarao apenas os seus orientandos, a cada três 

semestres e os professores colaboradores a cada cinco semestres, de acordo com as 

necessidades do PPGRI. 
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Artigo 19. Atuarão como orientadores de dissertações de mestrado e de teses de 

doutorado apenas os docentes permanentes; e os docentes colaboradores, de 

dissertações de mestrado. 

I. Poderao atuar como orientadores de doutorado apenas os docentes 

permanentes  que  tiverem  concluıd́o  a  orientaçao,  com  aprovaçao e atuando 

como orientador principal, de pelo menos 5 (cinco) dissertações de mestrado, até 

a   data   da   solicitaçao   de   seu   credenciamento.   Casos   excepcionais  serão 

analisados pela Comissão de pós-graduação. 

II. Os docentes colaboradores poderão orientar até 4 (quatro) dissertações de 

mestrado. 

III. Os docentes aposentados que atuem no PPGRI como pesquisadores 

colaboradores seniores poderão orientar até 8 (oito) teses de doutorado. 

 
Artigo 20. Cada docente permanente poderá acumular, no máximo, 08 (oito) 

orientações em curso nos programas em que participa nesta categoria. 

 

Artigo 21. Os casos omissos serao discutidos e deliberados pela Comissao de 

Pós‐Graduaçao e submetidos à apreciaçao do Colegiado do PPGRI. 
 
 

Artigo  22.  Esta  resoluçao entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaçao no website do 

Instituto de Relações Internacionais e  revoga a Resoluçao PPGRI/UnB nº 04/2012 . 
 
 

Brası́lia, 23 de março de 2017. 

 

 

 
 
Aprovada pela Câ mara de Pesquisa e Pós‐Graduaçao, em sua    

 
 

Reuniao, realizada em ‐‐‐/‐‐‐/2017. 

 

 

 
Publicada em  de 2017. 
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Anexo I • Tabela para a pontuação da produção dos docentes do PPGRI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tipo de Produção 

  
Pontuação 

Artigo cientıf́ico publicado ou formalmente aceito1 para 150 

publicaçaõ   no ciclo de avaliaçaõ   em Revista A1   

Artigo cientıf́ico publicado ou formalmente aceito2 para 100 

publicaçaõ   no ciclo de avaliaçaõ   em Revista A2   

Livro autoral ou organizado publicado classificado como L4 150 

Livro autoral ou organizado publicado classificado como L3 100 

Capıt́ulo de livro em coletâ nea publicada classificada como L4 3 100 

Capıt́ulo de livro em coletâ nea publicada classificada como L3 4 70 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nı́vel 1 ou sê nior 150 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nı́vel 2 100 
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1 Se excluem editoriais, resenhas de livros, artigos de resenhas e 

assemelhados. 

2 Se excluem editoriais, resenhas de livros, artigos de resenhas e 

assemelhados. 

3 Se excluem introduções, conclusões, prefácios e assemelhados. 

4 Se excluem introduções, conclusões, prefácios e assemelhados. 


