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RESOLUÇÃO Nº 61 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

O  COLEGIADO  DE  CURSO  DO  CURSO  DE  MESTRADO  EM 
ADMINISTRAÇÃO da Escola de Administração e Negócios, no uso de suas atribuições, 
resolve:

  Aprovar  a  alteração  da  Resolução nº  30,  de 09 de abril  de 2013 do PPGAd, 
passando a ter a seguinte redação:

Art.  1º  -  Propor  como  critérios  para  credenciamento,  recredenciamento  e 
descredenciamento  de  docentes  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em Administração,  para 
vigorar a partir da data de publicação, como segue:

I - Núcleo Docente Permanente (NDP):

a)  Ser  da  área  de  Administração  e/ou  afins  e  com  trajetória  acadêmica  com 
aderência ao Programa (área de concentração, linhas de pesquisa, publicações).  

b) Ter vínculo funcional-administrativo com a UFMS ou se enquadrar nas alíneas 
do inciso IV, do artigo 2º, da Portaria 174/2014 – CAPES;

c) Possuir,  no  mínimo,  200  pontos  no  último  quadriênio  em  publicações  de 
periódicos científicos Qualis da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo ou em 
livros avaliados pela Área;

d)  Possuir,  no mínimo,  duas  orientações  concluídas  em curso de pós-graduação 
strito sensu;

d) Atender às demais exigências das Portaria 174/2014 – CAPES, que dispõe sobre 
avaliação  e  categorias  de  corpo  docente  dos  programas  desse  nível  de  ensino 
respectivamente.

§ 1º O atendimento das exigências para manutenção de professores no NDP poderá 
ser revisto em caráter excepcional quando o número mínimo de docentes estiver abaixo do 
estabelecido pela área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo para os níveis de 
Mestrado e Doutorado.

§ 2º No caso de não alcançar  o número mínimo de docentes estabelecidos  pela 
CAPES para o NDP, aplica-se o critério de 70% com pontuação de 200 ou acima.

§ 3º Considera-se a pontuação de 200 pontos referentes aos artigos publicados e/ou 
oficialmente  aceitos  para  publicação  em  periódicos  científicos  Qualis  da  área  de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo, bem como livros avaliados pela área;
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§ 4º O Colegiado se reserva o direito de avaliar e deliberar sobre a disponibilidade 
do Programa para ampliação do quadro de docentes permanentes, observando, entre outros, a 
estrutura física do Programa, a oferta e demanda de alunos e a aderência do candidato ao 
Projeto do Curso.

II. Colaborador e Visitante

a)  Ser  da  área  de  Administração  e/ou  afins  e  com  trajetória  acadêmica  com 
aderência ao Programa, em termos de área de concentração, linhas de pesquisa, publicações 
(caráter eliminatório);

b)  Possuir,  no  mínimo,  100 pontos  no  último  quadriênio  em  publicações  de 
periódicos científicos Qualis da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo ou em 
livros avaliados pela Área;

c) Não estar na condição de professor colaborador  por mais  de 4 (quatro) anos 
consecutivos.  Em  casos  excepcionais,  de  interesses  específicos  do  Programa,  será 
considerada a possibilidade de permanência por até 4 (quatro) anos adicionais na condição de 
professor colaborador;

d) Em caráter classificatório, considera-se:

1) produção científica qualificada no último quadriênio;

2)  ser  coordenador  de  Projeto  de  Pesquisa  aprovado  por  agências  oficiais  de 
fomento;

3) ser orientador de PIBIC; 

4) ser coordenador de Projeto de Pesquisa aprovado pelos órgãos responsáveis da 
UFMS.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

PATRICIA CAMPEÃO
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