
ATO DE DELIBERAÇÃO PPGBCM 04/2013 
 

Considerando o compromisso com a formação integral do pós-graduando em Biologia Celular e 
Molecular, a Comissão de Pós-Graduação do Programa de Biologia Celular e Molecular (CPG-
PPGCBM), no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da PUCRS, resolve estabelecer as seguintes normas para o cumprimento do Capítulo III 
“Do Corpo Docente” do Regulamento do PPGBCM, observando ao Regimento Geral da PUCRS e as 
Portarias nº 191 e 192, de 04 de outubro de 2011, da CAPES, a qual define, para efeitos de avaliação 
da pós-graduação realizada pela CAPES, as categorias de docentes dos programas desse nível de 
ensino. 

  
Art. 1º Para efeito da avaliação da pós-graduação nacional realizada pela CAPES, o corpo docente do PPGBCM é 
composto por três categorias de docentes: 

I – docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa (NP); 
II – docentes visitantes; 
III – docentes colaboradores. 

 
Art. 2º Integram a categoria de docentes permanentes os docentes assim enquadrados pelo PPGBCM e que atendam a 
todos os seguintes pré-requisitos: 

I – desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; 
II – participem de projeto de pesquisa do programa; 
III – orientem alunos de mestrado ou doutorado do programa, sendo devidamente credenciados como 
orientador pelo PPGBCM de acordo com a resolução vigente disposta para esse fim, e pela PROACAD. 
IV – tenham vínculo funcional com a instituição ou, em caráter excepcional, consideradas as especificidades de 
áreas ou instituições, se enquadrem em uma das seguintes condições especiais: 

a) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais de 
fomento; 
b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição termo de 
compromisso de participação como docente do programa; 
c) tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do PPGBCM. 

V – mantenham regime de dedicação integral à instituição – caracterizada pela prestação de quarenta horas 
semanais de trabalho – admitindo-se que parte não majoritária desses docentes tenha regime de dedicação 
parcial, dentro do disciplinado pelo § 2º deste artigo. 

 
§ 1º O credenciamento dos docentes permanentes como orientadores é feito pela Câmara de Graduação e Pós-
Graduação, ouvido o Colegiado da Faculdade na qual o docente está lotado e com base no plano de 
credenciamento elaborado pelo PPGBCM, de acordo com a resolução vigente para esse fim, devidamente 
aprovado por essa Câmara. 
§ 2º Enquadrar-se-á como docente permanente o docente que não atender ao estabelecido pelo inciso I do 
caput deste artigo devido à não-programação de disciplina sob sua responsabilidade ou ao seu afastamento 
para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência e 
Tecnologia, desde que atendidos todos os demais requisitos fixados por este artigo pata tal enquadramento.  
§ 3º O percentual de docentes permanentes desejável deverá estar entre 70% a 80% do corpo docente do 
PPGBCM. 
§ 4º A estabilidade de docentes permanentes do programa será objeto de acompanhamento e avaliação 
sistemáticos segundo critérios da CAPES, sendo apresentada justificativa pelas ocorrências de 
credenciamentos e descredenciamentos de integrantes dessa categoria verificadas de um ano para outro. 

 
Art. 3º Integram a categoria de docentes visitantes os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional com outras 
instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um período 



contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ ou atividades de ensino no PPGBCM, 
permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 
 

§ 1º O credenciamento dos docentes visitantes como orientadores é feito pela Câmara de Graduação e Pós-
Graduação, ouvido o Colegiado da Faculdade na qual o docente está lotado e com base no plano de 
credenciamento elaborado pelo PPGBCM, de acordo com a resolução vigente para esse fim, devidamente 
aprovado por essa Câmara. 
§ 2º O PPGBCM solicitará credenciamento de orientadores de outras instituições que atendam ao estabelecido 
no caput deste artigo com a ciência e a concordância das instituições envolvidas - o credenciamento de um 
orientador externo ao PPGBCM deverá ser homologado pela Câmara de Graduação e Pós-Graduação, terá 
caráter específico e transitório, com duração equivalente ao tempo de permanência do pós-graduando no curso. 
§ 3º Enquadram-se também como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no caput deste artigo e 
tenham sua atuação no PPGBCM viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a instituição 
ou por bolsa concedida, para esse fim, por essa instituição ou por agência de fomento. 

 
Art. 4º Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo docente do PPGBCM que não 
atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas 
participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ ou 
da orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a instituição. 
 

§ 1º O credenciamento dos docentes colaboradores como orientadores é feito pela Câmara de Graduação e 
Pós-Graduação, ouvido o Colegiado da Faculdade na qual o docente está lotado e com base no plano de 
credenciamento elaborado pelo PPGBCM, de acordo com a resolução vigente para esse fim, devidamente 
aprovado por essa Câmara. 
§ 2º O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de exame ou co-autor de 
trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo docente do PPGBCM, não podendo os 
membros serem enquadrados como docentes colaboradores: informações sobre tais formas de participações 
eventuais deverão compor referência complementar para a análise da atuação do PPGBCM.   
§ 3º A produção científica de docentes colaboradores pode ser incluída como produção do programa apenas 
quando relativa à atividade nele efetivamente desenvolvida. 

 
Art. 5o – Casos especiais e omissos serão resolvidos pela CPG-PPGBCM. 
 
Art. 6o – Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.  
 
Art. 7o – Revogam-se as disposições em contrário.  

Porto Alegre, 10 de setembro de 2013. 
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