
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura  

 

RESOLUÇÃO PROARQ N.º 01/2019.  

Estabelece normas e procedimentos para credenciamento de 
docentes e servidores aposentados da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro como Professores Colaboradores Voluntários 
Aposentados para atuar no PROARQ-UFRJ.  

 

Considerando:  

- a atribuição que é dada à Comissão Deliberativa pelo Regulamento do Programa de Pós-
graduação em Arquitetura,  

- a necessidade de normatizar e adequar a classificação dos Professores Colaboradores 
Aposentados da UFRJ no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ (PROARQ-
UFRJ) 

A Comissão Deliberativa do PROARQ 

 

Resolve: 

Título 1 
Da Finalidade 

Artigo 1º. O docente, ou servidor técnico-administrativo, aposentado da UFRJ poderá ser 
credenciado, por três anos passíveis de renovação, para atuar nas atividades de pós-graduação 
em arquitetura como: 

a) Professor Colaborador Voluntário aposentado credenciado na categoria de Professor 
Permanente do PROARQ; 

b) Professor Colaborador Voluntário aposentado credenciado na categoria de Professor 
Colaborador do PROARQ. 

Título 2 

Do Credenciamento 

Artigo 2º. O docente, ou servidor técnico-administrativo, aposentado da UFRJ, para seu 
credenciamento como Professor Permanente (alínea “a” do Art. 2º), deverá, necessariamente: 

a) ser convidado pela Comissão de Coordenação do PROARQ ou solicitar de 
credenciamento antes de sua aposentadoria; 

b) pertencer ao quadro de docentes do corpo permanente do PROARQ registrado na 
Plataforma Sucupira da CAPES no ano de sua aposentadoria; 

c) apresentar orientações ativas de mestrado acadêmico e doutorado no PROARQ no ano 
de sua aposentadoria; 

d) apresentar Currículo Lattes atualizado com produção científica relevante; 

e) apresentar Projeto de Pesquisa e Plano de Atividades a ser realizado no PROARQ para 
um período de três anos; 



f) Demonstrar a atuação como: 

i) Bolsista de Produtividade em Pesquisa – CNPq; ou 

ii) Bolsista Cientista do Nosso Estado – FAPERJ; ou  

iii) Professor Titular da UFRJ. 

Artigo 3º. O docente, ou servidor técnico-administrativo, aposentado da UFRJ, para seu 
credenciamento como Professor Colaborador (alínea “b” do Art. 2º), deverá, necessariamente: 

a) ser convidado pela Comissão de Coordenação do PROARQ ou solicitar de 
credenciamento antes de sua aposentadoria; 

b) pertencer ao quadro de docentes do corpo permanente do PROARQ registrado na 
Plataforma Sucupira da CAPES no ano de sua aposentadoria; 

c) apresentar orientações ativas de mestrado acadêmico e doutorado no PROARQ no ano 
de sua aposentadoria; 

d) apresentar Currículo Lattes atualizado com produção científica relevante; 

e) apresentar Projeto de Pesquisa e Plano de Atividades a ser realizado no PROARQ para 
um período de três anos. 

Artigo 4º. O credenciamento do Professor Colaborador Voluntário aposentado no PROARQ 
deverá ser aprovado pelo Colegiado do PROARQ e homologado pelas demais instâncias 
superiores, conforme disposto na Resolução 08/2008. 

Título 3 

Da Atuação 

Artigo 5º. O Professor Colaborador Voluntário aposentado, credenciado na categoria de 
Professor Permanente do PROARQ, está sujeito aos termos da RESOLUÇÃO PROARQ N.º 
03/2013. Terá direito a pleitear recursos de modo idêntico aos professores da ativa, incluindo 
PROEX e demais bolsas de fomento, salvo nos casos onde houver regulamento específico em 
contrário. 

Artigo 6º. O Professor Colaborador Voluntário aposentado, credenciado na categoria de 
Professor Colaborador do PROARQ, está sujeito aos termos da RESOLUÇÃO PROARQ N.º 
03/2013.  

Artigo 7º. O Professor Colaborador Voluntário, independente da categoria que estiver 
credenciado, poderá: 

a) exercer atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao PROARQ; 

b) orientar teses e dissertações no PROARQ, se habilitado conforme termos da 
RESOLUÇÃO PROARQ N.º 03/2013; 

c) participar de reuniões do Colegiado do Programa com direito à manifestação e sem 
direito de voto, conforme Resolução CONSUNI 08/2008; 

d) exercer outras atividades no PROARQ em consonância com a Resolução CONSUNI 
08/2008. 

Parágrafo Único. É vedado ao Professor Colaborador Voluntário o exercício de quaisquer 
atividades administrativas ou de representação junto ao PROARQ. 

Artigo 8º. O Professor Colaborador Voluntário, independente da categoria que estiver 
credenciado, para manutenção de seu credenciamento deverá: 

a) oferecer individualmente, no mínimo, uma disciplina de pós-graduação no PROARQ no 
período de 1 ano; 

b) manter orientações de Mestrado e/ou Doutorado no PROARQ; 



c) manter produção científica qualificada, com a participação de discentes de Pós-
Graduação do PROARQ; 

d) manter atuação na graduação através da participação regular no Programa de Iniciação 
Científica da UFRJ e/ou publicações realizadas em conjunto com alunos de graduação 
da FAU UFRJ. 

 

Título 4 

Da Avaliação de Desempenho 

Artigo 9º. O Professor Colaborador Voluntário aposentado, para manutenção do 
credenciamento no Programa, deverá submeter-se à avaliação anual de desempenho 
considerando o disposto no Artigo 9º e os termos da RESOLUÇÃO PROARQ N.º 03/2013. 

Título 5 

Da Contratação 

Artigo 10º. O Professor Colaborador Voluntário aposentado deverá assinar contrato de 
Colaborador Voluntário nos termos da Resolução CONSUNI 08/2008. 

 

Título 6 

Das Disposições Transitórias 

Artigo 11º. O Professor Colaborador Voluntário aposentado que esteja com contrato vigente 
quando esta resolução entrar em vigor, só necessitará se submeter ao processo de 
credenciamento descrito no artigo 3º ao término do contrato. 

Artigo 12º. Excepcionalmente, os docentes e servidores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro aposentados antes da entrada em vigor desta resolução, poderão submeter formalmente a 
solicitação de credenciamento após ter sua aposentadoria publicada. 

 

Título 7 

Das Disposições Gerais 

Artigo 13º. O percentual de Professores Colaboradores Voluntários Aposentados, credenciados 
na categoria de Professor Permanente do PROARQ, não deve ser superior a 25% do corpo total 
de Professores do Corpo Permanente do Programa. Para tanto, o colegiado do PROARQ poderá 
realizar um reenquadramento da categoria do Professor Colaborador Voluntário Aposentado, 
após a realização da avaliação anual. 

Artigo 14º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 
PROARQ. 

 

 

 

(Resolução aprovada pela Comissão Deliberativa do PROARQ em 16, de outubro de 2019. 

 


