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RESOLUÇÃO 010/2013 

 
Estabelece normas para credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento de 
docentes no Programa de Pós-graduação em 
Nutrição e Saúde (PPG-NUT) da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal de Goiás e 
revoga a Resolução 001/2010. 

 
 
A Coordenadoria do PPG-NUT/UFG, tendo em vista o Regulamento do Curso e a Resolução 
1075 de 09 de março de 2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da 
Universidade Federal de Goiás (CEPEC/UFG), 

 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Nutrição e Saúde da Faculdade de 
Nutrição/UFG credenciará, com base em suas necessidades, docentes e/ou pesquisadores para 
coordenar e ministrar disciplinas, que serão oferecidas regularmente, orientar dissertações, participar 
de comissões e reuniões relativas às atividades do PPG-NUT/UFG; 
 
Art. 2º - Serão credenciados docentes da Universidade Federal de Goiás e pesquisadores de outras 
instituições de ensino ou pesquisa, inclusive aposentados, cuja formação técnico-científica apresente 
afinidade com as Linhas de Pesquisa desenvolvidas no Programa; 

 
Art. 3º - São requisitos básicos para o credenciamento e recredenciamento: 
 

a) possuir título de doutor em Nutrição, Alimentos ou áreas afins; 
b) apresentar produção científica relevante nos últimos três anos de acordo com critérios 
estabelecidos pela CAPES para a Área de Nutrição; 
c) exercer atividades na graduação em estágios, pesquisas científicas e atividades 
semelhantes; 
d) ter projeto de pesquisa consonante com as linhas de pesquisa do programa, em 
andamento ou concluído; 
e) atender as exigências da Coordenação quanto à disponibilização de dados necessários 
para o preenchimento dos relatórios anuais da CAPES; 
 

§1º Considera-se produção científica relevante àquela equivalente ao exigido pelo conceito 

imediatamente superior ao do curso, segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê 
Coordenador de Área da CAPES, para a Área de Nutrição; 

 
§2º O recredenciamento de docentes ocorrerá a cada três anos de participação do docente 

no PPG-NUT e deverá obedecer aos critérios do artigo 3º; 
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§3º O docente/ pesquisador que queira se credenciar no PPG-NUT e que possua produção 

científica igual ao conceito do PPG-NUT, poderá ser credenciado, porém integrará o corpo 
docente como colaborador; 
 

§4º Recomenda-se que o docente/ pesquisador oriente alunos de iniciação científica; 

 
Art. 4º. A coordenação do PPG-NUT/UFG poderá convidar ou o docente/pesquisador se candidatar 
para o credenciamento, apresentando o Curriculum Vitae modelo Lattes e comprovante de 
recebimento pelo CNPq, com as atividades realizadas nos últimos três anos, o qual será encaminhado 
à Coordenadoria do PPG-NUT para apreciação e homologação com base nesta Resolução; 
 
 Parágrafo único. O número de docentes credenciados não deverá ultrapassar 30% do 

quantitativo de docentes do quadro permanente do PPG-NUT/UFG; 
 
Art. 5º. Para o credenciamento como docente permanente é obrigatória à apresentação da ementa de 
uma disciplina ou a proposta de inserção em uma das disciplinas do PPG-NUT; 
 

Art. 6º. O descredenciamento do docente/pesquisador ocorrerá quando solicitado pelo próprio ou 
quando este não atender a um dos seguintes requisitos: 
 

a) Número de publicações nos últimos 3 (três) anos equivalente ao exigido pelo conceito 
imediatamente superior ao do curso, segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê 
Coordenador de Área da CAPES; 
b) Finalização de pelo menos 01 (uma) orientação no PPG-NUT; 
 

Art. 7º - Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados pela CPG-NUT/UFG; 

 

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

Goiânia, 21 de junho de 2013. 


