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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 037/2015 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Normatiza as regras que regulamentam as atribuições 

de docentes colaboradores. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A categoria de docentes colaboradores está descrita na Portaria da CAPES Nº 

174, de 30 de Dezembro de 2014 como “os demais membros do corpo docente do programa, aí 

incluídos os bolsistas de pós-doutorado, que não atendam a todos os requisitos para serem 

enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas participem de forma sistemática 

do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação 

de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a instituição”. 

Parágrafo único. Docentes que atendam aos critérios de credenciamento, mas que 

desejam realizar apenas uma das atividades descritas no Art. 2o pode solicitar seu credenciamento no 

programa como orientador colaborador. 

Art. 2° Docentes colaboradores no programa de pós-graduação em Neurociência e 

Cognição poderão realizar apenas uma das seguintes atividades: 

I - orientar até dois alunos de mestrado; 

II - participar de atividades de ensino em disciplinas do programa. 

Parágrafo único. As restrições valem para cada ano calendário, isto é, em um ano que 

o docente tenha orientado alunos, este não poderá ministrar aulas no programa e vice-versa. 

Art. 3° Docentes enquadrados na categoria colaborador, poderão mudar para a 

categoria de docente permanente ou visitante, caso atendam os critérios para estas categorias, durante 

os ciclos de recredenciamento do programa. 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

PUBLIQUE-SE 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição                                                  pfs 


