
CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO
DE ORIENTADORES

Aspectos Gerais:

Nos termos do Regulamento do PG-MICRO, o estudante do Doutorado já terá escolhido o 
seu  orientador  (e  eventualmente  co-orientador),  no  momento  da  sua  admissão  no 
Programa. Já o estudante do Mestrado fará a sua escolha durante os primeiros meses do 
curso, período em que são ministradas as disciplinas obrigatórias.

Apenas  pesquisadores  com  o  titulo  de  Doutor  ou  equivalente  são  elegíveis  para 
credenciamento  como  orientadores  ou  co-orientadores  no  Programa,  ressalvadas  as 
exceções estabelecidas no Regulamento.

Doutores recém-titulados não são elegíveis para a orientação de Teses de Doutorado, a 
menos que comprovem um período prévio de 2 (dois) anos de experiência na formação 
de recursos humanos ou pelo menos 1 (uma) orientação de Dissertação de Mestrado 
concluída.

O credenciamento de um orientador ou co-orientador  terá validade pelo período de 3 
(três) anos, findo o qual deverá ocorrer a renovação do credenciamento, atribuição do 
Colegiado do Programa (CCPGM).

Pesquisadores  não-vinculados  ao  Programa  ou  pertencentes  a  outras  Instituições 
poderão ser  admitidos como orientadores (ou co-orientadores)  externos,  sendo o seu 
credenciamento  válido  apenas  para  um  projeto  específico.  Para  isto,  o  pesquisador 
deverá redigir uma carta formal concordando em orientar o aluno e o projeto, além de 
disponibilizar uma versão atualizada do seu C.V. Lattes no sítio do CNPq.

No caso de orientação externa, é obrigatória a existência de um co-orientador membro do 
corpo docente permanente do Programa.

A  proporção  de  orientadores  externos  não  poderá  exceder  20%  do  número  de 
orientadores permanentes do Programa.

Credenciamento :

O pesquisador deverá comprovar  produtividade científica traduzida pela publicação de 
pelo  menos  dois  (2)  artigos  em revista  científica  indexada  no  "Institute  for  Scientific  
Information" (ISI) com índice de impacto que permita sua classificação Qualis-periódicos 
como B3 (ISI superior a 1,2), nos últimos 3 anos. Nos artigos, o pesquisador deve estar  
relacionado como primeiro ou último autor ou deverá comprovar que os artigos inserem-
se na sua linha de pesquisa.

Recredenciamento:

A renovação do credenciamento e a possibilidade de novas orientações no Programa 
decorrerá  da  comprovação  da  existência,  no  triênio  do  credenciamento  de:
(i) produtividade científica caracterizada pela publicação de, no mínimo, 2 (dois) artigos 
científicos, sendo pelo menos 1(um) deles publicado em revista científica Qualis B3 (ISI 
superior  a  1,2).  Nos artigos,  o  pesquisador  deve  estar  relacionado como primeiro  ou 
último autor ou deverá comprovar que os artigos inserem-se na sua linha de pesquisa. Os 



artigos devem,  também, conter  a  participação de estudante(s)  do  PG-MICRO por  ele 
anteriormente orientados. (ii) orientação acadêmica caracterizada por pelo menos 1 (uma) 
orientação concluída.

Caso o  pesquisador  não atenda a  estes  requisitos,  não ocorrerá  o recredenciamento 
pleno, ficando a orientação restrita às orientações em andamento.


