
RESOLUÇÃO N. 01/2019/PPGCA 

 

Estabelece critérios para credenciar Professor Pesquisador 

Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais. 

 

O Presidente do Colegiado Pleno do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o deliberado pelo Colegiado 

Pleno, em reunião realizada no dia 09 de maio de 2019, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. A integração à categoria de Professor Pesquisador Colaborador ocorrerá quando houver 

disponibilidade de vaga conforme definido no Documento da Área de Ciências Ambientais da 

CAPES. 

 

Art. 2º. Poderá ser credenciado como docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), o candidato que 

atenda os seguintes requisitos: 

 

I. Ser professor doutor do quadro regular da Universidade do Extremo Sul Catarinense ou 

possuir outro vínculo formal com a instituição (pós-doutoramento) ou ser professor doutor do 

quadro permanente de um Programa de Pós-graduação Stricto sensu de outra Universidade, 

reconhecido pela CAPES, com conceito igual ou superior ao do PPGCA/UNESC; 

 

II. Estar disponível para ministrar atividades acadêmicas e/ou coorientar discentes; 

 

III. Estar desenvolvendo pesquisa compatível com a área de concentração do Programa e com a 

linha de pesquisa de ingresso;  

 

IV. Possuir índice de produção de acordo com a Resolução de 

Credenciamento/Recredenciamento do PPGCA. 

 

Art. 3
o
. O credenciamento dependerá de parecer favorável emitido pela Comissão de 

Credenciamento/Recredenciamento do PPGCA e deverá ser aprovado pelo Colegiado Pleno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais.  

 

I. Durante a reunião do Colegiado Pleno o candidato fará uma apresentação que deverá 

contemplar: produção científica, projetos de pesquisa e de extensão, se houver, experiência 

acadêmica, entre outros. 

 

Art. 4º. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais. 

 

Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Criciúma, SC, 09 de maio de 2019. 

 

Profa. Dra. PATRÍCIA DE AGUIAR AMARAL 

Coordenadora Titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
 

 


