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FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO / RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
 

Os critérios para credenciamento e recredenciamento junto ao PPGFAP seguem resolução 
complementar 01/PPGFAP/2017, de 05 de dezembro de 2017. 
 
Obs. Para ser credenciado no Programa, o docente deve ter pelo menos quatro artigos em periódicos 
indexados com avaliação Qualis igual ou superior a B2 (segundo critérios da área de Biodiversidade) nos 
três últimos anos (sem considerar o ano de solicitação). Estas informações devem ser obtidas das 
informações do Currículo Lattes; 
 
Obs. Para ser recredenciado como permanente, o docente deverá cumprir com os critérios mínimos da 
resolução complementar (artigo 7o) e atingir pelo menos 125 pontos neste formulário; para ser recredenciado 
como colaborador, a pontuação mínima deverá ser de 70 pontos. Estes critérios não se aplicam ao primeiro 
pedido de recredenciamento. 
 
Nome completo do docente: ____________________________________________ 

Solicitação:          CREDENCIAMENTO                 RECREDENCIAMENTO 

 

1) Produção científica no triênio (número de artigos publicados/aceitos, sem ou com discente FAP) 
Qualis No. 

 

Qualis No. 

 

Qualis No. 

 
A1 ______ A1 ______ B3 ______ 
A2 ______ A2 ______ B4 ______ 
B1 ______ B1 ______ B5 ______ 
B2 ______ B2 ______ Pontuação*: _______ 

 
Livro publicado (autoria/organização): _____      Capítulos de livro publicados no triênio: _____ 

 
2) Planejamento de oferta de disciplinas e vagas para alunos no próximo triênio 

  
Atividade 

Vagas Disciplinas (código e nome) 
Ano 

1 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 

2 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 

3 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________ 
 
3) Projetos financiados no período (coordenador): _____         
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OS ITENS 4 A 8 ABAIXO SE APLICAM APENAS A PEDIDOS DE RECREDENCIAMENTO 
 
4) Disciplinas ministradas no triênio: 
 

Código Nome Ano/sem. 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 

________ __________________________________________________________ _____/____ 
 
5) Orientações: 
 
Em andamento no triênio 
Mestrado: ____     Doutorado: ____ 
 

Concluídas no triênio 
Mestrado: ____     Doutorado: ____

6) Participou como coordenador ou subcoordenador do Programa?   SIM ____       NÃO ____ 
 
7) Participou do Colegiado Delegado do Programa?   SIM ____       NÃO ____ 
 
8) Atividades administrativas no período 

 
     Comissão de bolsas 

     Comissão de seleção 

     Comissão de disciplinas 

     Comissão de recursos financeiros 

     Comissão de credenciamento / 

recredenciamento 

Outras (especifique): __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
         Pontuação final do docente*: _________ 

 
* Para cálculo da pontuação do docente, os seguintes valores devem ser utilizados: 

Colegiado delegado  3 Artigo A1/A2 sem discente (un.) 10 Capítulo em livro (un.) 1 

Comissão de seleção 2 Artigo B1/B2 com discente (un.) 8 Projetos financiados (un.) 5 

Outras comissões 1 Artigo B1/B2 sem discente (un.) 4 Orientações (andamento) (un.) 5 

Coordenação/subcoordenação 5 Artigo B3 a B5 com discente (un.) 3 Orientações concluídas (un.) 7 

Artigo A1/A2 com discente 20 Livro (autoria/organização) 3 Disciplina ministrada (un.) 5 
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