
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 
 

CARTA ABERTA AOS PROFESSORES DA FCS 
 
 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DO CORPO DOCENTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2014. 
 
Caros(as) colegas, 
 
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FCS comunica a abertura de 
credenciamento e recredenciamento de seu corpo docente no período entre 27 de outubro e 28 
de novembro. No processo, serão avaliados os professores que pertencem ao quadro atual e 
professores doutores que desejem passar a integrá-lo.  
A Comissão de Avaliação será composta pela coordenação e por um membro externo 
convidado, docente de Programa de Pós-Graduação. 
Pedimos que observem os procedimentos necessários e os critérios para inclusão e 
permanência no PPGCOM/UERJ listados em anexo e nos colocamos à disposição de todos 
para quaisquer esclarecimentos. 
 
Denise da Costa Oliveira Siqueira – Coordenadora do PPGCOM – FCS/UERJ 
Marcelo Kischinhevsky – Coordenador-adjunto do PPGCOM – FCS/UERJ 
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 
O PPGCOM/UERJ teve o Curso de Mestrado reconhecido e credenciado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2002 e o Curso de Doutorado, 
em 2012. Os cursos são regidos pela deliberação nº 021//2011 
http://www.ppgcom.uerj.br/pdf/deliberacao_021_2011.pdf, bem como pela deliberação 
0117/1985 (http://www.boluerj.uerj.br/pdf/de_01171985_07011985.pdf), que rege todos os 
Programas de Pós-Graduação da UERJ, e pela Capes1. 
 
Os requisitos solicitados para o processo de Credenciamento de Docentes baseiam-se nas 
regras e exigências da UERJ e da Capes consoantes com os esforços dessas instituições para o 
desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa na própria UERJ e no país. Considerando-se 
que o PPGCOM atingiu nota 5 (equivalente a um conceito de Muito Bom) na última 
avaliação trienal da Capes, serão priorizadas a produção intelectual e a atuação do quadro 
docente condizentes com este grau. 
 
O processo de credenciamento de professores será constituído das seguintes etapas: 
 

1) Entrega dos documentos solicitados na Secretaria do PPGCOM, no período entre 27 
de outubro e 28 de novembro de 2010, em uma via impressa e uma versão eletrônica, 
que deve ser enviada para o endereço ppgcomunic@gmail.com na mesma data; 

2) Análise pela Comissão de Credenciamento e Recredenciamento dos documentos e dos 
currículos Lattes dos docentes (1 a 10 de dezembro); 

3) Resultado do processo de credenciamento: 12 de dezembro de 2010. 
 
O currículo na plataforma Lattes deverá estar atualizado, pois será consultado durante o 
processo. A Comissão se reserva o direito de solicitar comprovação de itens do currículo, caso 
julgue necessário, e é soberana para a resolução dos casos omissos. 
 
CREDENCIAMENTO (para novos docentes) 
 
ETAPA 1: (27 de outubro a 28 de novembro de 2014) 
Entrega dos documentos: 
1) Projeto de pesquisa (até 30 páginas) inserido em uma das 2 linhas de pesquisa do Programa 
(link: www.ppgcom.uerj.br/area_de_concentracao.html) 
2) Carta (1 página) justificando seu desejo de inserção no PPGCOM, descrevendo como pode 
contribuir para o PPGCOM, para a FCS e para a UERJ. 
3) Preenchimento da tabela de pontuação em anexo.  
 
ETAPA 2: (1 a 10 de dezembro de 2014) 
Análise do currículo Lattes do docente com prioridade para a produção intelectual no período 
entre 2011 e 2013 (baseada no perfil de pesquisador requisitado pelo PPGCOM, que segue as 
exigências de produtividade dos PPGs da UERJ e da área de Comunicação na Capes). 
Os requisitos serão avaliados em duas categorias: obrigatórios (pontuados na tabela) e 
desejáveis (avaliação qualitativa). Os requisitos obrigatórios referem-se diretamente aos 
critérios de produtividade do docente tal como exigida pelas avaliações da Capes. Os 
                                                 
1 Sugerimos a leitura do Documento da Área de Comunicação na Capes, no link: 
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Ciencias_Sociais_Aplicadas_doc_ar
ea_e_comiss%C3%A3o_16out.pdf.  



requisitos desejáveis relacionam-se às demais atividades acadêmicas que auxiliam o 
desenvolvimento das atividades necessárias e o desenvolvimento do PPGCOM, da FCS e da 
UERJ.  
 
Requisito obrigatório: 
- Produção bibliográfica – média mínima anual, no triênio, de 2 (dois) artigos em revistas 
Qualis2 B1 ou superior OU 2 capítulos de livros compatíveis com os estratos L3 ou L4 de 
acordo com a classificação da Capes3 OU 1 livro compatível com os estratos L3 ou L4 de 
acordo com a classificação da Capes. 
Para ingressar no quadro docente do PPGCOM, é necessário atingir o mínimo de 100 pontos 
por ano, em média.  
 
ETAPA 3: (12 de dezembro de 2014) 
Divulgação dos resultados (totais de pontos e compatibilidade do projeto com a linha de 
pesquisa desejada). 
 
 
RECREDENCIAMENTO (para professores que pertencem ao PPGCOM) 
 
ETAPA 1: (27 de outubro a 28 de novembro de 2014) 
Entrega dos documentos: 
1) Projeto de pesquisa (até 30 páginas) inserido em uma das 2 linhas de pesquisa do Programa 
2) Carta (1 página) justificando seu desejo de permanência no PPGCOM, avaliando sua 
participação/dedicação ao Programa, à FCS e à UERJ 
3) Preenchimento da tabela de pontuação em anexo.  
Obs.: Docentes com bolsas PQ do CNPq ou Prociência da Faperj em vigor estão 
dispensados do preenchimento da tabela e da avaliação qualitativa. 
 
ETAPA 2: (1 a 10 de dezembro de 2014) 
Análise do currículo Lattes do docente com prioridade para a produção intelectual no período 
entre 2011 e 2013 (baseada no perfil de pesquisador requisitado pelo PPGCOM, que segue as 
exigências de produtividade dos PPGs da UERJ e da área de Comunicação na Capes). 
Os requisitos serão avaliados em duas categorias: obrigatórios e desejáveis (avaliação 
qualitativa). Os requisitos obrigatórios referem-se diretamente aos critérios de produtividade 
do docente tal como exigida pelas avaliações da Capes. Os requisitos desejáveis relacionam-
se às demais atividades acadêmicas que auxiliam o desenvolvimento das atividades 
necessárias e o desenvolvimento do PPGCOM, da FCS e da UERJ.  
 
Requisito obrigatório: 
- Produção bibliográfica – média mínima anual, no triênio, de 2 (dois) artigos em revistas 
Qualis4 B1 ou superior OU 2 capítulos de livros compatíveis com os estratos L3 ou L4 de 

                                                 
2 O sistema Qualis de avaliação de periódicos é o sistema criado e utilizado pela Capes para avaliação da 
qualidade dos artigos publicados no Brasil e no exterior. O link: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/permite a 
consulta do qualis de todos os periódicos avaliados pela Capes.   
3 A avaliação dos livros da área de Ciências Sociais Aplicadas (CSA) no triênio 2010-2012 encontra-se 
disponível no endereço: http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/classificacao-de-livros.  
4 O sistema Qualis de avaliação de periódicos é o sistema criado e utilizado pela Capes para avaliação da 
qualidade dos artigos publicados no Brasil e no exterior. O link: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/permite a 
consulta do qualis de todos os periódicos avaliados pela Capes.   



acordo com a classificação da Capes5 OU 1 livro compatível com os estratos L3 ou L4 de 
acordo com a classificação da Capes. 
Para permanecer no quadro docente do PPGCOM, é necessário atingir o mínimo de 100 
pontos por ano, em média.  
 
ETAPA 3: (12 de dezembro de 2014) 
Divulgação dos resultados (totais de pontos e compatibilidade do projeto com a linha de 
pesquisa desejada). 
 
 
 
 
PRODUÇÃO ANUAL Pontuação 

por produto 
2011 2012 2013 PONTUAÇÃO 

TOTAL 
1 - PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA  
Excelente = 200 (por ano) 
Desejável = 150 (por ano) 
Aceitável = 100 (por ano) 

     

Artigo em revista Qualis A1 100     
Artigo em revista Qualis A2 85     
Artigo em revista Qualis B1 70     
Artigo em revista Qualis B2 50     
Artigo em revista Qualis B3 40     
Artigo em revista Qualis B4 30     
Artigo em revista Qualis B5 15     
Livro (compatível c/ estrato L4) 100     
Livro (compatível c/ estrato L3) 75     
Livro (compatível c/ estrato L2) 50     
Livro (compatível c/ estrato L1) 25     
Capítulo de livro ou organização 
de coletânea (compatível c/ 
estrato L4) 

50     

Capítulo de livro ou organização 
de coletânea (compatível c/ 
estrato L3) 

38     

Capítulo de livro ou organização 
de coletânea (compatível c/ 
estrato L2) 

25     

Capítulo de livro ou organização 
de coletânea (compatível c/ 
estrato L1) 

13     

TOTAL      
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 A avaliação dos livros da área de Ciências Sociais Aplicadas (CSA) no triênio 2010-2012 encontra-se 
disponível no endereço: http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/classificacao-de-livros.  



Avaliação qualitativa  
Descrição sumária de atividades como produção técnica e artística, apresentação e 
coordenação de Grupos de Trabalho em congressos, publicação em anais, organização de 
eventos científicos, participação em atividades relacionadas ao PPGCOM, edição de 
periódicos científicos, orientação de Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica, participação 
em grupo de pesquisa listado no CNPq, editais conquistados, atuação externa em bancas 
julgadoras ou de trabalhos de conclusão de curso: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


