
 
 

Formulário de Solicitação de Recredenciamento 
 

Em atendimento a Resolução 33/2018, que trata de Credenciamento e recredenciamento de professor 
no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas 
Gerais apresento, no quadro a seguir, minhas informações acadêmicas referentes aos últimos três anos, com à 
solicitação de recredenciamento. 

 

1- Produção científica - atendimento aos itens II, III, IV e V do Art. 2o – em periódicos indexados, que 
correspondam no mínimo a 360 (trezentos e sessenta) pontos nos últimos três anos (2015-2018). A produção 
no estrato A1 ou A2 deverá representar ≥70%  do somatório exigido, podendo ser complementado por demais 
produções classificadas em estrato B1. A referida produção deverá resultar da colaboração 
docente/discente/egresso, em um percentual mínimo de 40 a 50% do seu total.  

 
Ano 

Publicação 
Artigo Revista/Periódico  Qualis CAPES 

Enfermagem* 
 

Coautoria 
Aluno/egresso 
Citar nome e 

nível: M/D  
     

     

     
Total (A1=100; A2=85; B1=70) 

* Para as revistas de circulação internacional sem Classificação QUALIS CAPES informar o Fator 
de impacto (WoS/JCR); Indice H (Scopus/SCImago) ou Índice RIC (CUIDEN); 
  

2- Coordenação ou membro da equipe de Projeto de Pesquisa financiado - atendimento ao item VI do 
Art. 2o. 

 

Ano de 
obtenção e de 

término do 
Financiamento 

Projeto Agência Forma de 
Participação 

(Coordenador/ 
Membro) 

    

    

    
 

  



 
 

3- Atendimento ao item VII do Art. 2o - Grupo de Pesquisa 

Ano criação 
grupo 

Nome do Grupo Forma de 
Participação 

(Coordenador/ 
Membro) 

   

   

   
 

4- Índice H - atendimento aos parágrafos § 1º e § 2º do Art. 2o e Art. 5º. 

 
Data Índice H/endereço eletrônico Scopus do índice obtido 

  

 

5- Defesas de dissertação/tese concluídas, preferencialmente em tempo regulamentar* de 24/48 
meses - atendimento aos parágrafos § 2º e § 3o do Art. 2o.   

Ano Defesa de Dissertação/(título-Aluno) Tempo de 
conclusão 
(meses) 

   
Ano Defesa de Tese/(título-Aluno) Tempo de 

conclusão 
(meses) 

   
*O tempo de defesa será adotado apenas para análise qualitativa. 

 
 

6- Ter ministrado ou colaborado pelo menos, 01 (uma) disciplina anualmente, no programa de pós-
graduação da EE/UFMG - atendimento ao item III, § 2o do Art. 3º   

Ano/Semestre Disciplina Responsável Colaborador 
    

 
 

7- Apresentar pelo menos três atividades desenvolvidas em âmbito nacional/ano e de projeção 
internacional em atendimento ao item V, § 2o do Art. 3º.  



 
 
 

Ano/Semestre Atividades de relevância no âmbito Nacional 
2018 - 2017  
2016  
2015  
  

Atividades de relevância no âmbito Internacional 
2018 - 2017  
2016  
2015  
  

* Como Experiência e Projeção nacional/internacional serão consideradas aquelas definidas no documento da área, 
quadrienal 2017: visitantes (exceto visita técnica) em outras instituições; consultores técnico-científicos de instituições 
públicas, privadas e órgãos de fomento; membro de corpo editorial e editor de periódicos especializados; 
representações da Área em agências, sociedades e associações científicas; prêmios; conferencista, palestrante, 
membros de comissões científicas em eventos relevantes e liderança científica. 
 
 
8 - Análise qualitativa – Livros/capítulos de livro publicados 
 

Ano Titulo/Editora ISBN 

   
 
9- Outras atividades relevantes no período: 
(Informar Captação de bolsas de iniciação científica/tecnológica, apoio técnico e desenvolvimento 
tecnológico no país; Captação de bolsas de mestrado e doutorado em outras agências de fomento; 
Assessorias/consultorias a agências de fomento estaduais e nacionais, universidades e outros; Participação 
em comitês editoriais e em editoria de periódicos brasileiros.; Participação em comitês e diretorias de 
associações, sociedades científicas e sindicatos de classe no país; Participação em Redes internacionais; 
Atuação como supervisor de pós-doc no PPG;). 
 
 
 
 

 

Belo Horizonte, _______/_______/2019. 

 
 

Profa. Dra. Nome Docente 
Assinatura 

 
 


