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Resolução nº07/2013, de 10 de outubro de 2013. 
 
 
Regulamenta o ingresso de professores colaboradores 

no Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas 
da Faculdade de Medicina da UFMG. 

 
 
O Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas, no uso de suas atribuições, e 

considerando a necessidade de disciplinar o ingresso de professores no quadro de Docentes Colaboradores. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Docente Colaborador é responsável por ministrar disciplinas ou orientar mestrandos em uma das 

linhas do Programa sem estabelecer vínculo no quadro permanente. 

 

Art. 2º O ingresso de professores no quadro de docentes colaboradores no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Fonoaudiológicas da UFMG, deverá se efetivar em uma das linhas de pesquisa já existentes. 

Parágrafo único. A solicitação deverá ser apresentada e justificada com base em plano de trabalho 

apresentado pelo professor e inserida em uma das linhas de pesquisa do Programa e nos critérios 

relacionados no Artigo 3º desta Resolução. 

 

Art. 3º O professor candidato a ingressar no quadro de docentes colaboradores do Programa de Pós-

Graduação, deverá comprovar: 

 

I – Título de Doutor ou equivalente. 

II - Atividade de ensino ou pesquisa com produção de artigos completos igual ou superior a 210 pontos nos 

últimos três anos, sendo, pelo menos, dois classificados como B1 ou superior no Qualis CAPES da área de 

Educação Física (área 21). 

 

Art. 4º O docente poderá ser mantido como colaborador, por tempo definido pelo Colegiado, no limite de 3 

(três) anos. 

 

Art. 5º O recredenciamento de professores no quadro de docentes colaboradores do Programa será avaliado 

ao final do tempo de credenciamento conforme o Art 4º. 
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Parágrafo único. O professor deverá apresentar ao Colegiado do Programa a sua solicitação, acompanhada 

da documentação comprobatória, pelo menos 30 (trinta) dias antes de vencer seu período de 

credenciamento. Não sendo feita a solicitação, o professor estará automaticamente desligado do programa. 

 

Art. 6º O número de docentes colaboradores não poderá ultrapassar 30% do número de docentes 

permanentes do programa. 

 

Art. 7º Os casos omissos e especiais serão decididos pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 8º Essa Resolução entra em vigor na data da sua aprovação e será aplicada imediatamente para os 

pedidos de permanência ou ingresso de professores no seu quadro de docentes permanentes. 

 

Resolução aprovada pelo Colegiado do Curso em 10 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

Profa. Ana Cristina Côrtes Gama 
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas 


