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Estabelece os critérios de
habilitação
docente
para
receber novos orientandos a
cada processo seletivo regular
do PPGCB.
Art. 1. A cada processo seletivo regular, será conduzida avaliação para habilitação dos docentes
do PPGCB para receber novos orientados dentre os candidatos aprovados.
Art. 2. Não estará habilitado para receber novos orientandos o docente que se enquadrar em
pelo menos 1 (uma) das seguintes situações:
I. Não tenha publicado artigo científico nos últimos 12 (doze) meses antes do momento da
abertura do processo seletivo.
II. Não tenha ofertado disciplina no PPGCB no ano anterior àquele em que está ocorrendo o
processo seletivo (desconsiderando-se o ano de 2020 para essa avaliação).
III. Tenha faltado, sem justificativa, mais que 50% das reuniões do Colegiado realizadas nos
últimos 12 (doze) meses antes da data de abertura do processo seletivo.
IV. Tenha deixado de fornecer quaisquer informações solicitadas pela Coordenação para
preenchimento de Relatório na Plataforma Sucupira, de anos anteriores ou em curso, ou de
relatórios e documentos solicitados pela ProPG e órgãos superiores.
V. Não esteja orientando discente e não tenha apresentado candidato nos últimos 4 (quatro)
processos seletivos regulares.
VI. Tenha deixado de cumprir com as normas estabelecidas no Regimento do Programa,
inclusive em relação aos prazos de realização de Exame de Qualificação e de Defesa de
trabalhos de conclusão.
VII. Esteja com 2 (dois) ou mais discentes orientandos em período de prorrogação, exceto em
casos especiais a serem devidamente justificados e aprovados pelo Conselho.
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Art. 3. Será avaliado ainda pelo Conselho o desempenho dos docentes quanto ao número de
artigos publicados com discente em relação ao número de orientandos.

Profa. Dra. Márcia Vanusa da Silva
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