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Resolução 06/2019 

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS DOCENTES 

 

 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em reunião realizada no dia 28 de agosto de 2019, 

no uso de suas atribuições, sobre a importância da atualização dos dados dos docentes do 

PPGQ nos bancos de dados vigentes para fins de avaliação e auto-avaliação do PPGQ, resolve 

que: 

 

Art. 1º - Toda e qualquer solicitação que envolva os Docentes deste Programa de Pós-

Graduação, só será atendida se o solicitante tiver seus dados atualizados nos bancos de dados 

vigentes. 

Art. 2º - Qualquer solicitação envolvendo credenciamento de novos docentes ou 

recredenciamento no PPGQ só será atendida se o solicitante tiver seus dados atualizados nos 

bancos de dados vigentes. 

Art. 3º - Entende-se por atualização dos dados do docente o CV atualizado na 

Plataforma Lattes e corretamente preenchido. Não serão considerados atualizados os CV Lattes 

contendo dados incompletos de artigos publicados, sem o valor do índice h atualizado e conexão 

do mesmo com o ORCID.  

Art. 4º - Docentes que não tenham registro no ORCID e no Web of Science 

ResearcherID (Publons) serão também considerados com dados desatualizados. 

Art. 5º - Artigos científicos publicados que não apresentem nos agradecimentos o 

seguinte texto: “This study was funded in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001” ou em alguma frase nos 

agradecimentos constar “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 

(CAPES) - Finance Code 001” (CAPES - PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018) 

não serão contabilizados para nenhum fim (orientação, credenciamento, FDD, etc.) 
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Art. 6º - Casos omissos ou situações não previstas na presente resolução serão 

avaliados pela Comissão de Pós-Graduação. 

Art. 7º - A presente resolução entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Fabiano Severo Rodembusch 
Programa de Pós-Graduação em Química/PPGQ 
Coordenador 
Instituto de Química/UFRGS 

 


