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Resolução Consuni nº 53, de 29 de setembro de 2021

 

 

O Conselho Universitário (Consuni) da UNIFAL-MG, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,
tendo em vista o que consta no Processo nº 23087.015221/2021-16 e o que ficou decidido em sua 290ª
reunião ordinária, realizada em 29 de setembro de 2021, resolve:

Art. 1º Aprovar a alteração dos incisos I, II e III, do Art. 35 na Resolução Consuni nº 27/2018 -
enquadramento Professor Visitante, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35 (...)

I - Na subcategoria de Sênior, o candidato deverá ser portador do �tulo de Doutor por tempo igual ou
superior a 20 (vinte) anos, com produção acadêmica relevante e consistente, equivalente à de
pesquisador de produ�vidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq)
nível 1, segundo critérios da área de conhecimento específica à qual pertence o programa de pós-
graduação (Comitê de Área do CNPq);

II - Na subcategoria de Pleno, o candidato deverá ser portador do �tulo de Doutor por tempo igual ou
superior a 10 (dez) anos, com produção acadêmica relevante e consistente, equivalente à de pesquisador
de produ�vidade do CNPq nível 2 segundo critérios da área de conhecimento específica à qual pertence
o programa de pós-graduação (Comitê de Área do CNPq);

III - Na subcategoria de Junior, o candidato deverá ser portador do �tulo de Doutor por tempo igual ou
superior a cinco (5) e inferior a dez (10) anos, com produção acadêmica relevante e consistente, segundo
critérios da área de conhecimento específica à qual pertence o programa de pós-graduação (Comitê de
Área do CNPq); (...)" (NR)

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

SANDRO AMADEU CERVEIRA

Presidente do CONSUNI

DATA DE PUBLICAÇÃO
UNIFAL-MG
30/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, em
04/10/2021, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0602268 e o código CRC 3B59A3F4.
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