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Programa de Pós-graduação em Direito 

 

Deliberação nº 02/2021, de 23 de novembro de 2021 

 

Dispõe sobre os critérios de recredenciamento de 

professores permanentes do Programa de Pós-

graduação em Direito da PUC Minas (PPGD) no 

quadriênio 2021/2024. 

 

O Colegiado do PPGD, no uso de suas atribuições, delibera: 

 

I – DA PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER ALCANÇADA NO QUADRIÊNIO: 

Art. 1º - Cada professor deverá atingir com sua produção e publicações pelo menos 1.200 

(hum mil e duzentos) pontos no quadriênio, da forma a seguir especificada (pontuação 

mínima anual): 

2021 300 pontos 

2022 300 pontos 

2023 300 pontos 

2024 300 pontos 

 

§ 1.º - Dos pontos mínimos a serem alcançados respectivamente em cada um dos anos, 

no mínimo 140 (centos e quarenta) pontos devem ser alcançados exclusivamente com 

publicação em periódicos qualificados nos estratos A1, A2, B1 ou B2 (equivalentes aos 

estratos A1, A2, A3 e A4 do novo Qualis). Caso o docente obtenha num ano mais do que 

140 pontos nestas publicações, poderá utilizar o excedente a 140 pontos na pontuação do 

ano seguinte. 
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§ 2.º - Para fins de pontuação será utilizada a última qualificação qualis obtida pelo 

periódico no momento da avaliação do recredenciamento docente. 

§ 3.º - Terá direito à pontuação o docente que comprovar a aceitação oficial de manuscrito 

submetido ao periódico. Neste caso, a pontuação será considerada no ano do aceite oficial 

do manuscrito e não no ano da efetiva publicação do artigo. 

 

II – DA TABELA DE PONTOS  

Art. 2° - A distribuição de pontos será feita da seguinte forma, desde que a publicação do 

artigo ou o aceite oficial do manuscrito estejam lançados no currículo lattes do docente: 

 

Artigo publicado em periódico qualificado pela CAPES como 

A1 ou A2 na área de Direito 

100 pontos 

Artigo publicado em periódico qualificado pela CAPES como B1 

ou B2 na área de Direito (A3 ou A4 no Novo Qualis) 

70 pontos 

Livro de pesquisa individual (obra completa) vinculado como 

produto de Grupo de Pesquisa registrado no Diretório CNPq do 

qual o autor faça parte 

100 pontos 

Organização de livro produto de pesquisas do qual participem 

professores de pelo menos 03 PPGDs  

50 pontos 

Capítulo de livro em coletânea produto de pesquisas organizada 

por professor doutor vinculado a PPGD  

20 pontos 

  

§ 1.º - Quando a publicação for internacional, a pontuação correspondente ao quadro 

acima será acrescida de 50% (cinquenta por cento). Em caso de artigo publicado em 

periódico científico internacional ainda sem estrato qualis junto à Capes, a pontuação 

será de 50 pontos quando o periódico apresentar natureza acadêmico-científica e estiver 

indexado a bases de dados internacionais (p.ex. Web of Science, Scopus, SciELO etc.). 

§ 2.º - As produções bibliográficas pontuadas para fins do recredenciamento devem 

guardar forte relação de aderência com as linhas e os projetos de pesquisa nos quais o 

docente esteja inserido. 

§ 3.º - Quando as produções bibliográficas publicadas forem produzidas no ambiente de 

grupos e redes de pesquisa institucionalizados que contem com a presença e 
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participação efetiva de docentes do Programa trabalhando em equipe, a pontuação será 

acrescida de 50%. 

 

Art. 3º - Além da Produção Bibliográfica, serão pontuadas anualmente as seguintes 

atividades, desde que registradas no currículo lattes do docente:  

 

Projeto de pesquisa financiado por agência de 

fomento pública 

70 pontos por projeto, desde que não 

haja pendências no seu fechamento  

Projeto de pesquisa financiado por agência de 

fomento pública em que participem 2 ou mais 

docentes no bojo de Grupos ou projetos de 

pesquisa coletivos e institucionalizados 

85 pontos por projeto, desde que não 

haja pendências no seu fechamento 

Projeto na modalidade FIP PIBIC ou PIBIT 

(não incluindo o PROBIC) 

25 pontos por projeto, desde que não 

haja pendências no seu fechamento 

(pontuação dividida entre os 

participantes do projeto pertencentes 

ao Programa, sendo metade dos 

pontos atribuídas ao coordenador do 

projeto) 

Orientação de PROBIC (por projeto) 15 pontos (limitados a 30 pontos por 

ano) 

Realização de pós-doutorado (com bolsa de 

agência de fomento e iniciado a partir de 

2010, uma única vez) 

50 pontos 

Obtenção de título de livre-docente 50 pontos 

Supervisão de pós-doutorado  50 pontos (para cada candidato 

supervisionado, desde que a 

supervisão seja por período não-

inferior a 150 dias) 

Professor ou visitante em Universidade 

estrangeira (desde que a condição de professor 

visitante seja oficialmente  reconhecida pela 

instituição estrangeira) 

100 pontos 

Participação em banca de mestrado ou 

doutorado em instituição credenciada de outro 

estado  

10 pontos cada participação 

Participação em banca de mestrado ou 

doutorado em instituição estrangeira 

20 pontos cada participação 
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Bolsa PQ do CNPq 50 pontos por ano (apenas a partir da 

efetiva implantação) 

  

Organização de evento acadêmico vinculado 

às linhas de pesquisa do Programa e aprovado 

pelo Colegiado 

25 pontos para os professores do 

programa que integrarem a equipe 

organizadora (serão pontuados no 

máximo dois eventos por ano) 

Organização de evento acadêmico vinculado 

às linhas de pesquisa do Programa e aprovado 

pelo Colegiado, realizado no bojo de Grupos 

ou projetos de pesquisa coletivos e 

institucionalizados 

50 pontos para os professores do 

programa que integrarem a equipe 

organizadora (serão pontuados no 

máximo dois eventos por ano) 

Organização de congresso ou seminário 

internacional, vinculado às linhas de pesquisa 

do Programa e aprovado pelo Colegiado, com 

participação de pelo menos 30% de docentes 

estrangeiros 

70 pontos para os professores do 

programa que integrarem a equipe 

organizadora (será pontuado no 

máximo um evento por ano) 

Organização de congresso ou seminário 

internacional, vinculado às linhas de pesquisa 

do Programa e aprovado pelo Colegiado, com 

participação de pelo menos 30% de docentes 

estrangeiros, realizado no bojo de Grupos ou 

projetos de pesquisa coletivos e 

institucionalizados 

85 pontos para os professores do 

programa que integrarem a equipe 

organizadora (será pontuado no 

máximo um evento por ano) 

Demais produções técnicas (p.ex. pareceres 

para periódicos científicos, decisões judiciais, 

peças processuais complexas, pareceres 

jurídicos) 

5 pontos por produção no total de 25 

pontos (todo docente permanente 

deve ter no mínimo 5 itens de 

produção técnica por ano) 

Participação em comissões ou como 

parecerista junto à CAPES 

25 pontos por participação 

Participação na Comissão Editorial da Revista 

da Faculdade Mineira de Direito 

50 pontos por ano 

 

Publicação na Revista Virtua Jus 10 pontos por ano 

 

Art. 4º - Serão, ainda, atribuídos pontos ao professor pelas publicações realizadas por 

orientandos de mestrado e doutorado do professor sem co-autoria do mesmo, segundo a 

seguinte tabela, desde que efetivamente publicadas ou aceitas oficialmente pelos 

periódicos no caso de artigos: 
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Artigo em periódico B2 e B1 (A3 e A4 no Novo Qualis) 10 pontos 

Artigo em periódico A1 e A2 20 pontos 

Capítulo em livro produto de pesquisas cuja editora possua 

conselho editorial e dotado de ISBN. O organizador da obra, ou 

pelo menos um deles, deverá possuir o título de doutor e 

pertencer a um programa de pós-graduação recomendado pela 

CAPES 

5 pontos 

Livro (nos termos do item correspondente, no quadro do art. 

3.º) 

10 pontos 

 

Art. 5° - Em atendimento ao Regulamento Geral dos programas de pós-graduação da PUC 

Minas, o professor, para ser recredenciado anualmente, deverá atingir pontuação mínima 

quanto ao seu efetivo comprometimento com as atividades do PPGD, conforme a tabela 

a seguir: 

 

Participação como membro do colegiado de coordenação 

didática 

30 pontos por ano 

Participação como integrante de comissões ou comitês 

constituídos pelo Colegiado 

20 pontos por ano 

Comprometimento acadêmico e administrativo com o PPGD  Até 100 pontos por 

ano 

 

§ 1º - A pontuação obtida conforme este artigo é independente e não integra o cálculo da 

pontuação geral exigida no art. 1º  desta Deliberação. 

§ 2º - O número mínimo de pontos mínimos a ser alcançado pelos professores neste item 

é de 85 pontos anuais. 

§ 3º - Na pontuação do quesito relativo ao comprometimento acadêmico e administrativo 

com o PPGD serão considerados, na totalização dos pontos pelo colegiado, os seguintes 

critérios:  
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Engajamento proativo nos grupos e redes de pesquisa, de modo a que a produção 

acadêmica do docente no programa seja fruto de um projeto coletivo institucionalizado 

Engajamento em atividades e iniciativas de internacionalização, nos termos da política 

de internacionalização e do planejamento estratégico do Programa 

Atendimento tempestivo às solicitações de ordem administrativa e acadêmica no 

âmbito do PPGD, convocações do Colegiado e da Coordenação 

Assiduidade e pontualidade nas atividades docentes no PPGD 

Observância às normas acadêmicas, regulamentos, regimentos, portarias e resoluções 

dos órgãos gestores da PUC Minas 

 

Art. 6.º - Para obter o recredenciamento anual, o docente deverá fazer parte de pelo menos 

um grupo de pesquisa ativo (com produtos e produções vinculados anualmente) no 

Diretório CNPq e atualizar seu currículo lattes no mínimo a cada três meses. 

§ 1.º - No mínimo a cada dois anos, o docente deve submeter pelo menos um projeto de 

pesquisa como coordenador às agências de fomento ou editais PIBIC-CNPq ou FIP-PUC 

Minas ou orientador discente em edital PROBIC-PUC Minas. 

 

IV – DO CRONOGRAMA ANUAL DE RECREDENCIAMENTO 

Art. 7.º - Durante o primeiro semestre de cada ano, os docentes deverão entregar na 

secretaria do PPGD, na data definida pelo Colegiado, planilha própria, devidamente 

preenchida com sua produção bibliográfica e demais itens de produção técnica, com 

indicação de sua respectiva pontuação. 

 

V – DO DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTE 

Art. 8.º O professor que não atingir as metas anuais de recredenciamento deverá, caso o 

Colegiado decida por sua permanência no programa, no recredenciamento do ano 

seguinte, comprovar os elementos e a pontuação faltantes da meta do ano anterior, sem 

prejuízo do cumprimento da meta do recredenciamento anual. Em não havendo tal 

cumprimento cumulativo, o professor será descredenciado do PPGD. 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9.º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Coordenação Didática do 
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PPGD PUC Minas.  

 

Art. 10 - Aplica-se esta deliberação a todos os docentes permanentes do PPGD PUC 

Minas. 

  

Art. 11- Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 12 - As alterações desta deliberação, bem como sua revogação, deverão ser 

divulgadas no site do PPGD PUC Minas e produzirão efeitos ex nunc. 

 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021. 

 

 

Professor Marciano Seabra de Godoi 

Coordenador 

 

 

 

 

 

Professora Marinella Machado Araújo 

Membro do Colegiado 

 

 

 

 

 

Professor Lucas Alvarenga Gontijo 

Membro do Colegiado 
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