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RESOLUÇÃO PROARQ N.º 02/2020 
 

 

Estabelece normas para Ingresso e Permanência 
no Quadro do PROARQ/FAU/UFRJ 

 
 

Considerando: 
‐ a atribuição que é dada à Comissão Deliberativa pelo Regulamento 
do Programa de Pós‐ graduação em Arquitetura 

‐  a  necessidade  de  regulamentar  o  ingresso  e  permanência  de 
docentes e pesquisadores no PROARQ 

‐ as normas vigentes estabelecidas pelo CEPG da UFRJ 
 
 
A Comissão Deliberativa do PROARQ RESOLVE: 
 

Art. 1º – Todos os(as) docentes e pesquisadores(as) do PROARQ,  incluindo os(as) que pertencem a outra 
Unidade  Acadêmica  da  UFRJ  ou  a  outra  IES,  estarão  sujeitos  aos  critérios  de  avaliação  contidos  neste 
documento. 

Art. 2º. – O ingresso no PROARQ deve ser na categoria de Pesquisador(a). 

§  Único  –  Em  casos  excepcionais,  após  análise  pela  Comissão  de  Coordenação  e  aprovação  pela 
Comissão  Deliberativa,  pode  ser  admitido  o  ingresso  diretamente  na  categoria  de  Docente 
Colaborador(a) ou Permanente. 

Art.  3º  ‐  O  ingresso  no  PROARQ  está  condicionado  à  apresentação  de  Projeto  de  Pesquisa  e  da 
comprovação  da  produção  intelectual  registrada  no  Currículo  Lattes/CNPq  compatível  com  pelo  menos 
uma  Linha de Pesquisa ativa do Programa. 

§  1º  ‐  O  Projeto  de  Pesquisa  e  o  Currículo  Lattes  devem  ser  acompanhados  de  2  (duas)  cartas  de 
recomendação  de  docentes  do  Corpo  Permanente  do  PROARQ  vinculados  à  Linha  de  Pesquisa onde 
o(a) requerente  pretende atuar, além de carta emitida pelo (a)docente permanente que apresenta o(a) 
pesquisador(a), previamente encaminhados para análise pela Comissão de Coordenação do  PROARQ e 
aprovação pela Comissão Deliberativa 

§ 2º ‐ O projeto de pesquisa deve ser desenvolvido com cronograma de trabalho para o período de 36 
(trinta e seis) meses. 

§ 3º  ‐ Deve ser comprovada no Currículo Lattes no mínimo 1 (uma) publicação com relevância na área 
de  Arquitetura  e  Urbanismo,  podendo  ser  em  periódico  indexado  na  base  QUALIS  da  CAPES  e/ou 
indexação em órgãos internacionais; em evento nacional ou internacional de expressão na área; livro ou 
capítulo em livro relacionado à área e, preferencialmente, adequado às regras Qualis Livros da CAPES, 
nos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a candidatura. 

§  4º  ‐ Deve ser  indicado pelo(a) candidato(a), dentro do Projeto de Pesquisa apresentado, se existe a 
intenção ou a efetiva participação em outro Programa de pós‐graduação, como pesquisador(a) ou em 
outra categoria. 

Art.  4º  ‐  A  permanência  de  docente  ou  técnico‐administrativo(a)  do  quadro  técnico  no  Quadro  de 
Pesquisadores  do  PROARQ  está  condicionada  à  sua  participação  nas  atividades  do  PROARQ  e  ao  perfil 
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de  sua  produção  intelectual  e  deve  evidenciar  a  sua  relevância  e  contribuição  para  o  PROARQ  e  para 
a  área  de  Arquitetura e  Urbanismo, desenvolvendo atividades e promovendo ações, tais como: 

I.    participar de Grupos de  Pesquisa ativos do PROARQ registrados no Diretório Nacional de  Grupos de 
Pesquisa do CNPq; 

II. desenvolver  pesquisa(s)  vinculada(s)  à  Linha  de  Pesquisa  ativa  do  PROARQ  devidamente 
registrada na Base Lattes/CNPq; 

III. comprovar  a  publicação  anual  de,  pelo menos,  1  (um)  item  de  produção  bibliográfica  vinculado 
ao(s)  Projeto(s)  e  Linha  de  Pesquisa  do  PROARQ  em  que  atua,  com relevância, exclusivamente, na 
área de Arquitetura  e Urbanismo,  podendo  ser:  periódico  indexado na base QUALIS  da CAPES  com 
avaliação  no  extrato A  e/ou  indexação  em órgãos  internacionais;  em evento  internacional;  em  livro 
indexado na base QUALIS da CAPES com avaliação L3 a L4 e/ou em órgãos internacionais; em capítulo 
de  livro  indexado na base QUALIS  da CAPES  com avaliação  L3  a  L4 e/ou  em órgãos  internacionais  ‐ 
preferencialmente em associação a  um Docente Permanente ou Colaborador do PROARQ, e 1  (um) 
Produto  Técnico‐Tecnológico  como  palestra,  organização  de  evento, workshops,  curso  de  extensão, 
participação em mesa redonda ou afins. 

Art.  5º  ‐  Transcorridos pelo menos 12  (doze) meses do  ingresso  no PROARQ, o(a)  Pesquisador(a) poderá 
solicitar  a  sua  progressão  para  Docente  Colaborador(a)  desde  que  cumpra  as  exigências  relativas  à 
produção  intelectual  desta categoria. 

§  1°  ‐  A  solicitação  de  progressão  de  Pesquisador(a)  para  Docente  Colaborador(a)  poderá  ser 
encaminhada por meio de carta devidamente complementada pela comprovação da produção. 

§  2°  ‐  A  solicitação  de  progressão  deve  ser  analisada  pela  Comissão  de  Coordenação  e,  uma  vez 
aprovada, homologada pela Comissão Deliberativa do PROARQ. 

§ 3°‐  A aprovação da progressão de Pesquisador(a) para Docente Colaborador(a) está condicionada ao 
atendimento dos critérios e parâmetros de proporcionalidade do quadro de Docentes Permanentes e 
Colaboradores estabelecidos pela CAPES, não havendo progressão automática.  

Art.  6º  ‐  A  permanência  na  categoria  de  Docente  Colaborador(a)  está  condicionada  à  sua  participação 
nas  atividades  do  PROARQ  e  ao  perfil  de  sua  produção  intelectual,  e  deve  evidenciar  a  sua  relevância 
e  contribuição  para  o  PROARQ  e  para  a  área  de  Arquitetura e  Urbanismo,  bem  como  sua  inserção  na 
comunidade acadêmica internacional, por meio de: 

I. participação em convênios ou conselhos científicos; 

II. participação ou organização de eventos nacionais ou internacionais; 

III. produção intelectual destacada e comprovada em bibliografia pertinente. 

Art.  7º  ‐  Para  atendimento  dos  requisitos  do  Art.  6º,  o(a)  Docente  Colaborador(a)  deve  desenvolver 
atividades e promover ações tais como: 

I. participar de Grupos de Pesquisa ativos do PROARQ registrados no Diretório Nacional de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, como membro pesquisador ou como líder ou co‐líder; 

II. desenvolver pesquisa(s) vinculada(s) à Linha de Pesquisa ativa do PROARQ devidamente registrada na 
Base Lattes/CNPq; 

III. ministrar  aulas  regulares  em  pelo  menos  uma  disciplina  do  curso  de  Mestrado  Acadêmico  ou 
Doutorado  em  Arquitetura  do  PROARQ,  cumprindo  carga  horária  mínima  anual  de  45  (quarenta  e 
cinco) horas/aula; 
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IV. comprovar  a  publicação  anual  de,  pelo  menos,  2  (dois)  itens  de  produção  bibliográfica  vinculados 
ao(s)  Projeto(s)  e  Linha  de  Pesquisa  do  PROARQ  em  que  atua,  com  relevância  na  área  de 
Arquitetura  e  Urbanismo,  podendo  ser  em  periódico  indexado  na  base  QUALIS  da  CAPES  com 
avaliação  no  extrato A  e/ou  indexação  em órgãos  internacionais;  em evento  internacional;  em  livro 
indexado na base QUALIS da CAPES com avaliação L3 a L4 e/ou em órgãos internacionais; em capítulo 
de livro indexado na base QUALIS da CAPES com avaliação L3 a L4 e/ou em órgãos internacionais; 

V. comprovar a produção anual de 1 (um) item de Produto Técnico‐Tecnológico de relevância para a área 
de  Arquitetura  e  Urbanismo  vinculados  ao(s)  Projeto(s)  e  Linha  de  Pesquisa  do  PROARQ  em  que 
atua; 

VI. orientar  regularmente  discentes  de  Mestrado  Acadêmico  e / ou  Doutorado  do  PROARQ  (com  a 
possibilidade de orientar doutorandos após completar sua primeira orientação integral de mestrando); 

VII.  incentivar  a  produção  bibliográfica  discente,  vinculada  aos  Projetos  e  Linhas  de  Pesquisa  do 
PROARQ,  em  especial  trabalhos  relacionados  com  os  projetos  de  pesquisa  de  Iniciação  Científica, 
Monografias  de  Especialização,  Dissertações  e  Teses.  Tal  produção  contabilizará  como  item  de 
avaliação nesta categoria. 

Art.  8º  ‐  Transcorridos pelo menos 12  (doze) meses do  ingresso  na categoria de Docente Colaborador(a) 
do  PROARQ,  o(a)  Docente  Colaborador(a)  poderá  solicitar  a  sua  progressão  para  Docente  Permanente 
desde que cumpra as  exigências  relativas à produção  intelectual  desta  categoria. 

§  1°  ‐  A  solicitação  de  progressão  de Docente  Colaborador(a)  para Docente  Permanente  poderá  ser 
encaminhada por meio de carta devidamente complementada pela comprovação da produção. 

§  2°  ‐  A  solicitação  de  progressão  deve  ser  analisada  pela  Comissão  de  Coordenação  e,  uma  vez 
aprovada, homologada pela Comissão Deliberativa do PROARQ. 

§  3°‐  A  aprovação  da  progressão  de  Docente  Colaborador(a)  para  Docente  Permanente  está 
condicionada ao atendimento dos critérios e parâmetros de proporcionalidade do quadro de Docentes 
Permanentes e Colaboradores estabelecidos pela CAPES, não havendo progressão automática. 

Art.  9º  ‐ A permanência na  categoria de Docente Permanente está  condicionada à  sua participação nas 
atividades do PROARQ e deverá atender aos requisitos constantes do artigo 6º desta Resolução, devendo 
ainda o Docente atender às seguintes condições: 

I. participar de Grupos de Pesquisa ativos do PROARQ  registrados no Diretório Nacional  de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, preferencialmente como líder ou co‐líder; 

II.  desenvolver pesquisa(s) vinculada(s) à Linha de Pesquisa ativa do PROARQ devidamente registrada 
na Base Lattes/CNPq; 

III.  ministrar  aulas  regulares  em  pelo  menos  uma  disciplina  do  curso  de  Mestrado  Acadêmico  ou 
Doutorado  em  Arquitetura  do  PROARQ,  cumprindo  carga  horária  mínima  anual  de  45  (quarenta  e 
cinco) horas/aula; 

IV.  comprovar a publicação anual de, pelo menos, 3  (três)  itens de produção bibliográfica vinculados 
ao(s) Projeto(s) e Linha de Pesquisa do PROARQ em que atua, com relevância na área de Arquitetura e 
Urbanismo, podendo ser em periódico indexado na base QUALIS da CAPES com avaliação A1 a A2 e/ou 
indexação em órgãos  internacionais;  em evento  internacional; em  livro  indexado na base QUALIS da 
CAPES  com avaliação  L3  a  L4 e/ou  em órgãos  internacionais;  em  capítulo de  livro  indexado na base 
QUALIS da CAPES com avaliação L3 a L4 e/ou em órgãos internacionais; 

V. comprovar a produção anual de 1 (um) item de Produto Técnico‐Tecnológico de relevância para a área 
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de Arquitetura e Urbanismo vinculados ao(s) Projeto(s) e Linha de Pesquisa do PROARQ em que atua; 

VI. orientar regularmente discentes de Mestrado, Acadêmico, e/ou Doutorado do PROARQ; 

VII. incentivar a produção bibliográfica discente, vinculada aos Projetos e Linhas de Pesquisa do PROARQ, 
em  especial  trabalhos  relacionados  com  os  projetos  de  pesquisa  de  bolsa  de  Iniciação  Científica, 
Monografias  de  Especialização,  Dissertações  e  Teses.  Tal  produção  contabilizará  como  item  de 
avaliação nesta categoria. 

Art.  10º.  O(A)  docente  ou  técnico‐administrativo(a)  aposentado(a),  ou  externo  à  UFRJ,  com  vínculo  de 
“Colaborador(a) Voluntário(a)” será efetivamente  integrado(a) ao PROARQ após deliberação da Comissão 
de  Coordenação  e  aprovação  pela  Comissão Deliberativa,  desde  que  atendidas  as  normas definidas  pela 
Resolução no. 08/2008 do Conselho Universitário da UFRJ e a Resolução 01/2019,  interna ao PROARQ. A 
homologação oficial,  com contagem de prazo de atividades no PROARQ,  será  contada em meses  (até 36 
meses)  somente  após  oficialmente  averbada  pelas  instâncias  superiores  da  UFRJ,  por meio  de  processo 
específico. 

§ 1° ‐ A classificação do(a) Colaborador(a) no Quadro do PROARQ está condicionada ao atendimento 
dos  critérios  e  parâmetros  de  proporcionalidade  do  quadro  de  Docentes  Permanentes  e 
Colaboradores estabelecidos pela CAPES, não havendo classificação automática, e de acordo com a 
resolução. 

§ 2° ‐ Enquanto o processo de “Colaborador(a) Voluntário(a)” não chegar ao trâmite final, o(a) docente 
ou técnico‐administrativo(a) aposentado(a), ou externo(a), deve ser representado por um(a) suplente 
em  responsabilidade  de  disciplinas  e  orientação,  membro  do  corpo  docente  Permanente  ou 
Colaborador do PROARQ.  

Art. 11 ‐ A Comissão de Coordenação do PROARQ deverá avaliar, no mínimo uma vez ao ano, o Corpo de 
Docentes  Permanentes,  Colaboradores  e  de  Pesquisadores  do  Programa  com  base  nos  critérios  acima 
estabelecidos. 

Art. 12 ‐ Caso o(a) docente ou técnico‐administrativo(a) não atenda aos critérios fixados para a respectiva 
categoria  em  que  está  inserido(a),  sua  situação  dentro  do  quadro  do  Programa  será  alterada,  após 
deliberação  da  Comissão  de  Coordenação  e  aprovação  pela  Comissão  Deliberativa,  de  forma  a  não 
prejudicar a avaliação global do curso. 

§ Único – Dependendo de sua produção intelectual, o(a) docente que teve sua situação alterada no 
quadro do Programa pode pleitear seu retorno à categoria a qual pertencia anteriormente, estando 
esse retorno condicionado pela aplicação dos critérios descritos nessa Resolução e pelo equilíbrio de 
proporcionalidade  entre  os  três  quadros  (Docentes  Permanentes,  Docentes  Colaboradores  e 
Pesquisadores), conforme parâmetros estabelecidos pela CAPES. 

Art.  13 ‐ Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 14 ‐ Esta resolução substitui a Res. PROARQ 03/2013. 
 
 
 

Resolução aprovada pela Comissão Deliberativa em 
21 de outubro de 2020 

 
 


