
 

 

PROPEEs
EE RESOLUÇÃO 01/2019 

 
           DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
Estabelece os critérios para credenciamento de Jovens Docentes Permanentes para o 

ano de 2020  
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
DE ESTRUTURAS DA UFMG, no uso de suas atribuições regulamentares, considerando 
a necessidade de se estabelecerem critérios para o credenciamento de jovens docentes 
permanentes, modalidade instituída no Documento de Área das Engenharias 1 da CAPES, 
para o ano de 2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Para se enquadrar na categoria de Jovem Docente Permanente (JDP) em 2020, o 
docente deve, obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios: 
 

a) Ser Professor da UFMG com vínculo de dedicação exclusiva; 
b) Ter concluído o doutorado há no máximo 5 anos em 01/01/2020; 
c) Não atuar como Docente Permanente, Jovem Docente Permanente ou Colaborador 

em nenhum outro Programa de Pós-Graduação; 
d) Possuir uma pontuação mínima de 1,05 em artigos publicados nos últimos 5 anos. 

Para o cálculo desta pontuação devem ser considerados apenas os periódicos 
classificados como A1, A2, B1 ou B2 segundo o índice Qualis da 
CAPES/Engenharias I. O peso para cada publicação deve ser considerado 
conforme a Tabela 1.  

 
Parágrafo Único – A exigência de pontuação 1,05 no item (d) pode ser substituída 
pela publicação de um artigo em periódico classificado como A1 segundo o índice 
Qualis da CAPES/Engenharias I. 

 
Tabela 1 - Pontuação para publicação em periódicos conforme classificação Qualis 
Periódicos CAPES/Engenharias I 

 

Estrato Pontos 
Qualis A1 – Engenharias I 1,00 
Qualis A2 – Engenharias I  0,85 
Qualis B1 – Engenharias I 0,70 
Qualis B2 – Engenharias I 0,50 

 
Art. 2º – Para solicitação de credenciamento como Jovem Docente Permanente (JDP) para 
o ano de 2020, o docente deve preencher o formulário em anexo a esta resolução, 
indicando a (s) linha (s) de pesquisa (s) do PROPEEs na (s) qual (is) pretende atuar e, no 
mínimo, quatro disciplinas que ele poderá lecionar quando requerido pelo Colegiado. 
Além do formulário devidamente preenchido, o docente deve apresentar documentação 
comprobatória referente aos itens (a), (b) e (d) do Artigo Primeiro. 
 
Art. 3º – As solicitações para o credenciamento como JDP para o ano de 2020 devem ser 
protocoladas na Secretaria do PROPEEs até às 16 horas do dia 04/12/2019. 
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Art. 4º – O número de vagas para Jovens Docentes Permanentes é limitado a 30% do 
corpo docente permanente total, que é calculado somando-se o número de Jovens Docentes 
Permanentes (JDP) e demais docentes permanentes. 
 
Parágrafo Único – Caso o número de solicitações exceda este número máximo de vagas, 
os candidatos serão classificados através de sua pontuação em artigos publicados nos 
últimos 5 anos em periódicos classificados como A1, A2, B1 ou B2 segundo o índice 
Qualis da CAPES/Engenharias I. O peso para cada publicação deve ser considerado 
conforme a Tabela 1. 
 
Art. 5º – Os credenciamentos dos Jovens Docentes Permanentes aprovados pelo 
Colegiado terão a validade de 1 (um) ano.  
 
Art. 6º – Para se manter credenciado como Jovem Docente Permanente (JDP) durante o 
ano de 2021, o docente deve, obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios em 
30/11/2020: 
  

a) Possuir seis anos ou menos de conclusão do doutorado em 01/01/2022; 
b) Ter lecionado (ou estar lecionando) no mínimo uma disciplina de 45 horas/aula do 

PROPEEs; 
c) Ter uma pontuação mínima de 0,5 em artigos publicados ou aceitos para 

publicação, seguindo os pesos definidos nas Tabelas 2 e 3, caso a área principal do 
periódico seja equivalente ou não a uma das subáreas das Engenharias I. A Tabela 
2, N1 a N4 referem-se, respectivamente aos quatro maiores níveis do estrato Qualis 
na Área de Engenharias I, vigente à época de submissão do artigo. 

  
Parágrafo Primeiro – Quando o artigo tiver coautoria com outro docente permanente 
(seja ele Jovem Docente Permanente ou não) ou docente colaborador do PROPEEs, a 
pontuação deve ser dividida segundo uma única proporção indicada pelos autores no 
processo de recredenciamento ao final do ano de 2020. 
  
Parágrafo Segundo –  Ainda que o docente atenda aos critérios descritos nas alíneas (a), 
(b) e (c), deve ser respeitado o número de vagas para Jovens Docentes Permanentes (JDP) 
no ano de 2021 de acordo com o Artigo 4º desta resolução. 
 
Tabela 2 - Pontuação para publicação em periódicos conforme classificação Qualis 
Periódicos CAPES/Engenharias I – quando a área principal do periódico for equivalente a 
uma das subáreas das Engenharias I. 

 

Estrato Base de dados  (quando não classificado) Pontos 
Qualis N1  JCR ≥ 1,4 1,00 
Qualis N2  JCR ≥ 0,7 0,85 
Qualis N3  JCR ≥ 0,1 0,70 
Qualis N4  Periódicos indexados nas bases JCR, SJR, 

SCIELO ou SCOPUS 
0,50 
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uma das subáreas das Engenharias I – quando a área principal do periódico não for 
equivalente a uma das subáreas das Engenharias I (limitada à pontuação obtida na área 
principal de classificação). 

 
Base de dados  Pontos 

JCR ≥ 3,1 1,00 
JCR ≥ 1,7 0,85 
JCR ≥ 0,8 0,70 
JCR ≥ 0,1 0,50 

 
Art. 7º – Casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Estruturas. 
 

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
Belo Horizonte, 29 de novembro de 2020. 
 

 
Prof. Rodrigo Guerra Peixoto 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
 Engenharia de Estruturas 
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EE ANEXO I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO COMO 

JOVEM DOCENTE PERMANENTE DO PROPEES PARA O ANO DE 2020 
 
SELECIONAR LINHA (S) DE PESQUISA (S) DO PROPEES NA (S) QUAL (IS) 
PRETENDE ATUAR: 
 

 Estruturas de Concreto Armado e Protendido 
 Estruturas de Madeira 
 Estruturas Metálicas e Mistas 
 Estruturas de Materiais Conjugados 
 Mecânica dos Sólidos e das Estruturas 
 Mecânica dos Materiais 
 Métodos Numéricos e Computacionais para Engenharia 
 Acústica Estrutural 
 Biomecânica 
 Novas Tecnologias e Metodologias para o Ensino da Engenharia 
 Sistemas Construtivos 

 
SELECIONAR (AO MENOS QUATRO) DISCIPLINAS REGULARES QUE PODERÁ 
LECIONAR DE ACORDO COM INDICAÇÃO DO COLEGIADO: 
 

 Alvenaria Estrutural 
 Análise Experimental de Tensões 
 Análise Não-Linear pelo Método dos Elementos Finitos 
 Biomecânica para Biocientistas 
 Cálculo Matricial das Estruturas 
 Comportamento das Estruturas de Concreto Armado 
 Computação Aplicada à Engenharia 
 Confiabilidade das Estruturas 
 Dinâmica das Estruturas 
 Estabilidade das Estruturas 
 Estruturas de Madeira 
 Estudos Avançados em Estruturas de Aço 
 Estudos Avançados em Estruturas de Aço de Perfis Formados a Frio 
 Fundamentos de Análise Estrutural 
 Fundamentos de Cálculo Diferencial e Integral 
 Fundamentos de Mecânica dos Sólidos 
 Introdução à Mecânica da Fratura 
 Introdução à Teoria da Elasticidade e à Mecânica do Contínuo 
 Introdução à Teoria da Plasticidade 
 Mecânica Computacional do Concreto 
 Mecânica de Materiais Compostos 
 Método dos Elementos de Contorno 
 Método dos Elementos Finitos 
 Métodos Matemáticos para Engenheiros 
 Métodos Numéricos em Engenharia 
 Sistemas Mistos de Aço e Concreto 
 Teoria de Placas e Cascas 

 
Eu, _________________________________, solicito o meu credenciamento como Jovem Docente 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG para o ano de 
2020 e declaro atender a todos os requisitos indicados para tal na Resolução 01/2019 do Programa. 
 
Ass.: ________________________________________________________   Data: __/__/__ 


