PASSO A PASSO DE CREDENCIAMENTO PARA
ATUAÇÃO DE DOCENTES PLENOS NOS PROGRAMAS DA COPPE
PROFESSOR PLENO (Resolução 01/2018)
(Ser Professor do quadro ativo da UFRJ)
O candidato deve:
A – Preparar Plano de Ensino e Pesquisa;
B – Anexar Curriculum Vitae com cópia das principais publicações em revista
indexada;
C - Anexar Concordância da Unidade de Origem e do departamento com a
atuação do professor na COPPE.
Passos a serem seguidos:
1 – Aprovação do candidato (Plano de Ensino e Pesquisa) pelo Colegiado do
Programa Coppe a qual o Professor estará vinculado.
2 – O Programa encaminha, por e-mail, os documentos para o Setor de Registro
para abertura do processo (CAPA BRANCA).
3 – O Setor de Registro abre processo e encaminha para Comissão de Avaliação
Docente (CAD). (As cópias das publicações não disponíveis pela Internet devem
estar em envelope/arquivo separado e não devem fazer parte do processo, pois
serão devolvidos ao candidato ao final da avaliação pela CAD).
4 – CAD avalia os requisitos segundo a Resolução específica do Conselho
Deliberativo da COPPE e retorna para o Setor de Registro.
5 - O Setor de Registro encaminha para a CPGP.
6 – A CPGP avalia o processo, em especial, o Plano de Ensino e Pesquisa e, se
aprovado, encaminha para o Conselho Deliberativo. Se não for aprovado retorna
ao Programa de origem para arquivamento.

7 – O Conselho Deliberativo da COPPE avalia todo o processo para eventual
homologação do resultado da CPGP.
8 – Se aprovado pelo CD, o processo segue para a Diretoria Acadêmica para
providenciar o cadastramento do docente no CtrlCOPPE, no Sistema da CAD e
atualizar o quadro de docentes do Programa (na página e na lista da entrada do
Bloco G).
9 – O Processo retorna ao Setor de Registro para digitalização e encaminhamento
ao Programa para arquivamento.

