
 

 

 

Instrução Normativa nº 09/2016 

Dispõe sobre os critérios para credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de docentes 

no Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec. 

 

A Universidade FUMEC estabelece a seguinte Instrução Normativa, sobre os critérios 

para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes: 

Artigo 1º. O corpo docente do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec será constituído por professores portadores do 

título de Doutor, credenciados e recredenciados pelo Colegiado do Programa.  

Artigo 2º. O docente deverá ter experiência comprovada na sua especialidade e formação 

interdisciplinar coerente com a área de concentração do Programa e com suas linhas de 

pesquisa, para além da base de conhecimento da sua área de especialização, de forma a 

aprofundar processos produtivos interdisciplinares. 

Artigo 3º. São critérios específicos para credenciamento, recredenciamento e o 

descredenciamento anual de docentes a produção intelectual e a produção técnica, em 

quantidade e qualidade indicados nesta Instrução Normativa. 

§ 1º. Consideram-se itens de produção intelectual, segundo os indicadores de avaliação 

da CAPES para a área Interdisciplinar: 

I - Artigos publicados em periódicos com Qualis; 

II – Livro texto integral; 

III – Livro organizado; 

IV – Capítulo de livro; 

V – Produção Técnica e Artística; 

VI – Trabalhos completos publicados em anais de eventos; 



§ 2º. A pontuação para cada um dos itens da produção intelectual é estabelecida pela 

Capes no documento da área Interdisciplinar para o quadriênio que esteja em vigor na 

data da avaliação para credenciamento, descredenciamento e recredenciamento. 

§ 3º Consideram-se itens de produção técnica, segundo os indicadores de avaliação da 

CAPES:  

I. material bibliográfico ou documental (material didático/instrucional para 

educação básica/superior/profissional; relatório conclusivo de pesquisa; artigo publicado 

em revista técnica ou de divulgação; prefácio e posfácio; organização de livro; 

organização de revista; parecer de artigo de revista; tradução); 

II. propriedade intelectual (produto; programa de computador; marca); tecnologia 

não patenteável e tecnologia social; 

III. modelo ou metodologia; base de dados técnica-científica; carta, mapa ou similar. 

IV. disseminação de conhecimento na área de concentração do Programa 

(organização de evento; participação em comissão científica; participação em mesa 

redonda; palestrante; conferencista; atividades de capacitação e especialização); 

V. atividades de comunicação e difusão de conhecimento na área de concentração do 

Programa (produção de programas de mídia; artigo em jornal); 

VI. serviço técnico especializado na área de concentração do Programa (relatório 

técnico conclusivo; assessoria; consultoria; participação em comissão técnico-científica); 

VII. serviços de apoio à gestão pública na área de concentração do Programa (avaliação 

de projeto, programa ou política); 

VIII. serviço técnico associado à produção artística e cultural; 

Art. 4º. Para o recredenciamento, os atuais docentes no Programa de Mestrado em 

Estudos Culturais Contemporâneos deverão apresentar anualmente produção equivalente 

ou superior aos índices exigidos pelas agências reguladoras para Programa de Mestrado 

da área interdisciplinar.  

Art. 5º. A produção intelectual do corpo docente permanente de Programas 

Interdisciplinares deve ser coerente com a proposta da área de concentração do Programa 

e de suas linhas de pesquisa, manifesta na produção docente, de seus orientandos e nas 

atividades desenvolvidas. Serão exigidos 120 pontos por ano, perfazendo 480 pontos no 

quadriênio, assim distribuídos:  



I – produção bibliográfica com exigência de, no mínimo, dois artigos em revistas 

classificadas (Qualis) nas categorias B3 ou superior ou quatro capítulos de livros ou um 

livro ou duas coletâneas (Organização) nas categorias L3 ou L4, por ano; 

II – docência com oferta de, no mínimo, 1 disciplina no Programa por semestre; 

III – docência semestral em cursos de graduação da Universidade Fumec, de acordo com 

a portaria que rege esta atividade; 

IV – organização individual ou em grupo de pelo menos 2 eventos científicos no âmbito 

do Programa no quadriênio; 

V – participação em, no mínimo, 2 bancas externas de mestrado e/ou doutorado, no 

quadriênio; 

VI – participação em, no mínimo, 2 bancas internas de mestrado por ano (qualificação 

e/ou defesa); 

VII – participação em, no mínimo, uma banca examinadora de concurso/seleção no 

quadriênio; 

VIII – orientação de, no mínimo, 2 dissertações de mestrado no quadriênio, sendo cada 

dissertação defendida no prazo igual ou inferior a 24 meses da entrada do discente no 

Programa e aprovada;  

IX – orientação e/ou participação, no mínimo, de duas bancas examinadoras de 

monografias de graduação por ano; 

X – coordenação de ou participação em, no mínimo, um projeto de pesquisa a cada edital 

do ProPic/FUMEC, com tema relacionado à área de concentração do Programa e à linha 

de pesquisa à qual o docente está vinculado; 

XI – contribuição para a captação de recursos para pesquisa com apresentação de, no 

mínimo, um projeto de pesquisa por ano respondendo a edital de fomento externo, 

individualmente ou em grupo, com tema relacionado à área de concentração do Programa; 

XII – produção e publicação de artigos que sejam resultado de projeto de pesquisa, 

conforme Edital ProPic/Fumec; 

XIII – produção de, no mínimo, um artigo em coautoria do docente com cada um de seus 

orientandos do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade Fumec 



e participação em, no mínimo, um evento científico com cada aluno do Programa sob sua 

orientação; 

XIV – participação em pelo menos uma comissão do Programa de Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos, anualmente; 

XV – participação como líder ou membro de grupo de pesquisa de caráter interdisciplinar, 

na área de concentração do Programa, registrado no Diretório de Grupo de Pesquisa do 

CNPq e credenciado pela Universidade Fumec; 

XVI – contribuição para internacionalização do Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec considerando aspectos como publicação, 

palestra ou conferência, coordenação de convênios, coordenação de GT ou painel em 

evento científico, estágio pós-doutoral, professor/pesquisador visitante, missão de 

trabalho, trabalho de campo, participação em banca no exterior, bem como 

prêmio/bolsa/financiamento de pesquisa do exterior, participação em comitê científico de 

periódicos e/ou eventos estrangeiros e parecer para periódico estrangeiro; 

XVII – produção artística, preferencialmente de caráter interdisciplinar de, no mínimo, 

um produto por ano; 

XVIII – proposição, execução e ou participação em atividade/projeto de inserção social 

de impacto cultural, educacional, tecnológico, econômico, artístico ou profissional, no 

mínimo uma vez por ano;  

XIX – produção mínima de 9 trabalhos técnicos por ano. 

§ 1º. Entende-se por organização de eventos científicos a organização de seminários, 

mesas-redondas, congressos e eventos do gênero, na área de concentração do Programa, 

realizados nas instalações da Universidade Fumec e destinados à participação de docentes 

e discentes do Programa e público externo, quando pertinente; bem como a organização 

de eventos em outras Instituições, desde que com efetiva participação do docente, de 

discentes do Programa e divulgação do nome da Universidade Fumec e das eventuais 

agências de fomento patrocinadoras; 

§ 2º. No caso de orientação perdida, o docente deve apresentar justificativa ao Colegiado 

do Programa. 

§ 3º. Todas as atividades descritas nos incisos I a XIX devem constar do Currículo da 

Plataforma Lattes do docente, para serem validadas pelo Colegiado. 



§ 4º. Cabe ao docente atualizar periodicamente seu currículo na Plataforma Lattes, de 

acordo com calendário da Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa da 

Universidade FUMEC. 

§5º. O docente que estiver desenvolvendo pesquisa com financiamento externo no ano, 

poderá ficar isento da exigência prevista no inciso XI deste artigo, pelo período de 

execução do mesmo. 

§ 6º Docentes que ocuparem cargos de administração superior durante o período em 

avaliação, poderão cumprir apenas 70% das exigências descritas nos incisos de I a XIX 

deste artigo. 

Artigo 6º. Os docentes serão credenciados por um período de quatro anos renováveis, 

durante os quais serão avaliados anualmente e de forma regular pelo Colegiado do 

Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, instruído também, mas não 

exclusivamente, pelos relatórios anuais de atividades entregues pelos docentes até o dia 

31 de dezembro. 

§ 1º.  No mês fevereiro de cada ano a Coordenação do Programa e o Colegiado formarão 

uma comissão de avaliação dos docentes permanentes, preferencialmente com a 

participação de avaliador externo ao Programa e à Universidade FUMEC, que seja ligado 

a um Programa com pontuação superior à do Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos. No mesmo período, a comissão avaliará os pedidos de credenciamento, 

obedecendo os critérios estabelecidos nesta resolução. 

§ 2º.  A renovação do credenciamento dependerá da avaliação do desempenho docente, 

observando-se o disposto nos Artigos 3º, 4º e 5º, durante o período considerado e da sua 

homologação pelo Colegiado do Curso. 

§ 3º. O docente que não apresentar produção exigida na avaliação anual deverá apresentar 

justificativa fundamentada à comissão avaliadora, para que esta se manifeste pelo seu 

descredenciamento ou pela concessão de prazo de reconsideração.  

§ 4º. Caso o docente não apresente justificativa ou não atinja a pontuação estabelecida 

por esta Instrução Normativa, a Comissão recomendará seu descredenciamento e poderá 

recomendar a transformação de seu vínculo de permanente para colaborador, caso haja 

vaga nesta categoria.  



§ 5º. No caso do descredenciamento do docente, este poderá solicitar novo 

credenciamento, conforme critérios estabelecidos nesta resolução. 

Artigo 7º. O afastamento ou descredenciamento do docente poderá ocorrer por: 

I – deliberação do Colegiado do Programa, mediante avaliação de desempenho do 

docente; 

II – inciativa do docente; 

III – ser desligado da Universidade FUMEC. 

Parágrafo único.  Nos casos de não renovação do credenciamento (descredenciamento) 

do quadro de professores permanentes, o docente poderá manter as orientações em curso 

na condição de professor colaborador, se for do seu interesse e se houver vaga na 

categoria colaborador e se for autorizado pela Diretoria da FCH. 

Artigo 8º. Para os fins de credenciamento junto ao Programa, os docentes serão 

classificados como:  

I – Docentes Permanentes;  

II – Docentes Colaboradores;  

III – Docentes Visitantes.  

Artigo 9º. A atuação eventual em atividades específicas não caracteriza um docente ou 

pesquisador como integrante do corpo docente do Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec em nenhuma das classificações previstas no 

Artigo 8º.  

Parágrafo único. Por atividades específicas a que se refere o caput deste artigo 

entendem-se as palestras ou conferências, a participação em bancas examinadoras, 

coautoria de trabalhos publicados, coorientação, a participação em projetos de pesquisa e 

em outras atividades acadêmicas caracterizadas como eventuais. 

Artigo 10. Serão credenciados como docentes permanentes os professores que atuarão 

com preponderância no Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade Fumec, constituindo o núcleo estável de docentes, composto por, no 

mínimo, 12 docentes permanentes, e que atendam aos seguintes requisitos:  

I – integrar o quadro de pessoal da Universidade; 



II – desenvolver, com regularidade, atividades de ensino na graduação e no Mestrado em 

Estudos Culturais Contemporâneos;  

III – participar de projetos de pesquisa junto ao Programa;  

IV – apresentar regularidade e qualidade na produção de obras intelectuais científicas;  

V – desenvolver atividades de orientação na graduação e mestrado.  

VI – oferecer disponibilidade de permanência nas instalações destinadas ao programa de, 

no mínimo, quatro horas semanais para atendimento ao corpo discente, reuniões de grupo 

de pesquisa e orientação. 

§ 1º. As funções administrativas do Programa serão atribuídas aos docentes permanentes. 

§ 2º. O afastamento temporário de docentes permanentes para realização de estágio pós-

doutoral, estágio sênior ou outras atividades acadêmicas relevantes, não impede a 

manutenção do seu credenciamento, desde que mantidas as atividades previstas nos 

incisos I, III e IV deste artigo. 

Artigo 11.  Serão credenciados como docentes colaboradores os professores ou 

pesquisadores que irão contribuir para o Programa de Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec de forma complementar ou eventual e que não 

preencham todos os requisitos estabelecidos nos Artigos 3º, 4o e 5º para a classificação 

como permanente. 

Parágrafo único. O número máximo de professores colaboradores e compartilhados com 

outros Programas de Stricto Sensu fica limitado em 30% do número de professores 

credenciados como permanentes no Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade FUMEC, devendo ser respeitado o número mínimo de 12 docentes 

permanentes com dedicação exclusiva ao Programa.  

Artigo 12. Serão credenciados como docentes visitantes os professores vinculados a 

outras instituições de ensino superior ou de pesquisa, no Brasil ou no exterior, que irão 

permanecer na Universidade FUMEC à disposição do Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos durante um período contínuo, desenvolvendo atividades de ensino e/ou 

pesquisa.  

Parágrafo único. A atuação de docentes visitantes no Programa deverá ser viabilizada 

mediante convênio entre a Universidade FUMEC e a instituição de origem do docente ou 

mediante bolsa concedida para esta finalidade por agências de fomento.  



Artigo. 13. Os professores do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade FUMEC que pretendem pleitear seu recredenciamento devem apresentar o 

pedido devidamente instruído, até 31 de dezembro, dirigido à Coordenação do Mestrado, 

que o encaminhará à comissão prevista no Artigo 6º.  

Art. 14. A solicitação de credenciamento como docente permanente ou colaborador do 

Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade FUMEC é possível 

mediante constatação de vaga feita pelo Colegiado do Programa e aprovada pela 

Diretoria. 

Art. 15. O candidato à docência no Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos deve 

responder a edital publicado pela Universidade Fumec, por intermédio do Colegiado do 

Programa, para este fim.  

§ 1. O pedido de credenciamento deve ser encaminhado em requerimento específico 

endereçado à coordenação do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, 

acompanhado dos documentos descritos no edital de credenciamento de docentes para o 

Programa e de link para o currículo do solicitante da plataforma lattes do CNPq, 

atualizado 48 horas antes de apresentação do pedido de credenciamento. 

§ 2. A coordenação do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos nomeará uma 

comissão de avaliação das solicitações de credenciamento, que será composta por três 

docentes do quadro permanente e presidida pelo coordenador do Programa ou pelo vice 

Coordenador, no caso da ausência do primeiro. 

§ 3. A comissão de credenciamento poderá aprovar ou não os candidatos. 

§ 4. O candidato não aprovado pode fazer nova solicitação quando da publicação de outro 

edital para este fim. 

Art. 16. Para ser credenciado como docente no Mestrado em Estudos Culturais 

Contemporâneos o solicitante deverá ter titulação mínima de doutor, obtida a, no mínimo, 

dois anos. O solicitante deverá também: 

I – demonstrar produção na área de concentração do Programa, em pelo menos uma 

de suas linhas de pesquisa, de caráter interdisciplinar, desenvolvida anteriormente à 

formalização da solicitação.  

II – apresentar justificativa de seu interesse em continuar e aprofundar sua produção 

na área do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade 



FUMEC; plano de trabalho no qual conste proposta de uma disciplina a ser oferecida 

(contendo plano de curso, ementa e referências) e um projeto de pesquisa 

interdisciplinar na área de concentração do Programa, que possa ser desenvolvido em 

parceria com membro (s) de seu o corpo docente permanente. 

III – comprovar experiência de orientação de trabalhos acadêmicos tais como: 

trabalho de conclusão de curso (TCC de graduação) ou de pós-graduação lato sensu; 

ou iniciação científica; ou dissertação ou tese. 

IV – comprovar produção científica, expressa em artigos publicados em periódicos 

qualis, capítulos de livros, livros, coletâneas, etc. 

Art.17. O credenciamento dos docentes dependerá da análise do material encaminhado à 

coordenação do MCULT que receberá parecer da Comissão de credenciamento de acordo 

as normas do edital e desta instrução normativa, observando os incisos I; II; III e IV do 

Artigo 3º, bem como: 

I – a atenção e manutenção do caráter de interdisciplinaridade do Programa evitando a 

endogenia, observando o equilíbrio entre as áreas existentes e procurando não ter mais do 

que dois docentes para cada área de avaliação da Capes (Antropologia, Arquitetura, Artes, 

Comunicação, Design, Educação, Filosofia, História, Letras, Museologia, Música, 

Psicologia, Sociologia, entre outras).  

II – o índice máximo de 30% de docentes pertencentes a dois Programas. 

III – a priorização de solicitação de docente que já pertenceu ao Programa em relação 

àquele nunca fez parte do corpo docente do mesmo.  

Art 18. Serão credenciados como colaboradores os docentes que contribuirão para o 

Programa de forma complementar ou eventual e que preencham, no mínimo, 60% dos 

requisitos estabelecidos nos Artigos 3º; 4º e 5º desta Instrução Normativa para a 

classificação como docente permanente. 

Parágrafo único. O número máximo de professores colaboradores do programa fica 

limitado em 30 % do número de professores credenciados como permanentes. 

Art.19. O docente credenciado como colaborador poderá solicitar a migração para o 

quadro de docentes permanentes do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade Fumec, desde que haja vaga e que cumpra todas as exigências para 

credenciamento de docente permanentes estabelecidas nesta Instrução Normativa.  



Art. 20. O docente colaborador que não cumprir as exigências estabelecidas nesta 

Instrução Normativa para o nível de nível de colaborador, será descredenciado pela 

comissão de avaliação e, caso tenha orientação em andamento, seus orientandos serão 

transferidos para outros docentes do Programa. 

Art.21. O docente credenciado como permanente poderá solicitar a migração para o 

quadro de docentes colaboradores do Programa a qualquer momento, a partir de 

solicitação encaminhada à coordenação do programa.  

Parágrafo Único. No caso de migração de docente do quadro permanente para o de 

colaborador, o docente poderá concluir as orientações em andamento, a critério do 

Colegiado do Programa.  

Artigo 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor após a sua homologação pelo 

Colegiado do Programa Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 

Universidade FUMEC. 

Parágrafo Único. Será dada a devida divulgação após a aprovação desta Instrução 

Normativa e arquivo digital será disponibilizado na página da internet do Programa de 

Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade FUMEC. 

Artigo 23. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Mestrado 

em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade FUMEC. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2016. 

 

 

Prof. Dra. Astréia Soares Batista 

Presidente do Colegiado do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos 


