CRITÉRIO PARA O CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE
O credenciamento criterioso de novos professores permanentes e o recredenciamento/avaliação do
corpo docente permanente são absolutamente essenciais para a consolidação do Programa de Ciências
Cirúrgicas. Os requisitos mínimos do perfil atual para o credenciamento e recredenciamento são os de um
docente de um Programa com conceito 5 da CAPES, área Medicina III.
PROFESSOR PERMANENTE
1. Integrantes do quadro ativo da carreira de magistério superior, aposentado, ou servidor técnicoadministrativo em regime de trabalho de dedicação exclusiva ou de 40 horas semanais, pertencentes ao
Departamento de Cirurgia ou outros Departamentos, Serviços de Clínica Cirurgia e Unidades na Universidade
Federal do Rio de Janeiro; portadores de título de Doutor ou equivalente obtido no país, seja na
Universidade Federal do Rio de Janeiro ou em programa de Pós-Graduação credenciado pelo Ministério da
Educação, ou ainda, obtido no Exterior e devidamente revalidado.
2. Produção científica com pelo menos 01 (um) artigo em revista Qualis A, da área Medicina III e indexados
na base ISI/JCR, no quadriênio e com 80% de suas publicações individuais nos estratos A e B1/Qualis CAPES.
3. Titulação compatível, sendo o pós-doutorado, livre-docência e a qualificação como pesquisador do CNPq,
ou Cientistas do Nosso Estado/FAPERJ e ou equivalente, altamente desejáveis.
4. Participação como membro de equipe ou responsável por laboratório e instalações próprias vinculadas à
pesquisa, com atividades regulares e linhas consolidadas.
5. Coordenação de projetos públicos ou particulares, financiados por agencias de fomento nos últimos 5
(cinco) anos.
6. Orientação de alunos de graduação na Faculdade de Medicina ou PIBIC/bolsistas
7. Participação em conselho editorial e revisor de periódicos e como consultor ad hoc de instituições oficiais
de fomento à pesquisa.
8. Participação em disciplinas da Graduação
9. Cooperação internacional é meta desejável
PROFESSORES COLABORADORES:
1. Integrantes do quadro ativo da carreira de magistério superior, ou servidor técnico-administrativo, em
regime de trabalho de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva, pertencentes ao Departamento de
Cirurgia, ou, Serviços de Clínica Cirurgia e Unidades na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ainda
sem a qualificação para Professor Permanente. Os postulantes deverão ser portadores de título de Doutor
ou equivalente obtido no Brasil, seja na Universidade Federal do Rio de Janeiro ou em programa de pósgraduação reconhecido pelo Ministério da Educação, ou no Exterior e devidamente revalidado.
2. Devem participar, de forma sistemática, no desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de
ensino ou extensão e ou da orientação de estudantes. Uma produção científica crescente compõe o
requisito .

