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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 MAIO DE 2013. 

 

Dispõe sobre credenciamento e recredenciamento docente no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFBA. 

 

Art. 1°. O credenciamento deve ser solicitado pelo docente ao colegiado do PPGE, que, após 

consultar a linha sobre aderência, encaminhará o pedido à comissão de avaliação de 

credenciamento. 

§ 1º. A Linha de Pesquisa elaborará parecer de mérito, substantivo e circunstanciado, 

tendo como referência a qualificação e experiência acadêmica do candidato, 

asseguradas pela consistência dos indicadores no curriculum, em consonância com a 

presente Resolução, explicitando formalmente a contribuição que o docente, com seu 

perfil, trará ao trabalho da Linha de Pesquisa. 

§ 2º. A comissão de avaliação para credenciamento será composta por, pelo menos, 03 

(três) professores do PPGE. 

 

Art. 2º. O docente interessado deverá encaminhar ofício solicitando credenciamento ao PPGE, 

anexando os seguintes documentos: 

I – Plano de trabalho em que conste: 

a) Linha de Pesquisa a que irá vincular-se; 

b) Disciplina(s) que pretende lecionar; 

c) Plano de publicação para o quadriênio (artigos, livros, capítulos de livro); 

d) Ações de integração entre graduação e pós-graduação; 

e) Previsão de pós-doutoramento ou modalidade afim; 

f) Articulação em redes interinstitucional, nacionais e/ou internacionais de 

pesquisa; 

II – Projeto de pesquisa; 

III – Curriculum Lattes atualizado com a produção dos últimos 04 anos anteriores ao 

ano da submissão do pedido de credenciamento; 

IV – Anuência do Departamento ou instância correspondente de origem no caso de 

professores vinculados a outras instituições de ensino superior. 
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§ 1º. O credenciamento do docente ocorrerá em uma das três categorias a seguir: 

permanente, colaborador ou visitante. 

§ 2º. O número de docentes permanentes deve corresponder a, no mínimo, 2/3 do 

corpo docente. 

§ 3º. O credenciamento do professor visitante obedecerá a regras específicas definidas 

pelo Colegiado do PPGE. 

§ 4º. A solicitação de credenciamento docente, juntamente com o parecer da linha de 

pesquisa, será encaminhada pelo Colegiado do PPGE, com a documentação pertinente, 

à comissão de avaliação de credenciamento. 

§ 5º. A comissão de avaliação de credenciamento irá indicar, a partir dos critérios 

determinados nesta resolução, se o docente será credenciado no mestrado ou no 

mestrado e doutorado. 

§ 6º. O docente credenciado no Mestrado terá o seu credenciamento aceito para o 

Doutorado quando cumprir todas as exigências para tal. 

 

Art. 3°. Para a análise do pedido de credenciamento docente, a comissão de avaliação de 

credenciamento e o Colegiado do PPGE/UFBA levarão em conta os seguintes critérios: 

I - Formação: 

a) Ser Doutor, com diploma, e não constante em cadastro discente junto à 

Capes no ano da solicitação. 

II - Produção bibliográfica com aderência a área de concentração do Programa: 

a) indicadores de produção para credenciamento no Mestrado: 

- média de 1 (um) produto bibliográfico qualificado ao ano, nos últimos quatro 

anos completos, com aderência à área de concentração do programa, sob forma 

de artigos científicos publicados em periódicos (classificados como Qualis A1, 

A2, B1 ou B2 na área de Educação), livros ou capítulos de livros (classificados 

com Qualis L2, L3 e L4 na área de Educação); 

- destes 4 produtos qualificados, no mínimo, 3 artigos devem ser em 

periódicos. 

- os 4 produtos qualificados não podem ser de autoria de mais de 3 autores; 

- publicações no prelo (com comprovante de aceite cuja data esteja dentro do 

quadriênio em avaliação) podem integrar o quantitativo exigido; 
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b) indicadores de produção para credenciamento no Mestrado e Doutorado: 

- média de 2 (dois) produtos bibliográficos qualificados ao ano, nos últimos 

quatro anos completos, sob forma de artigos científicos publicados em 

periódicos (classificados como Qualis A1, A2, B1 ou B2 na área de Educação), 

livros ou capítulos de livros (classificados como Qualis L3 ou L4 na área de 

Educação); 

- destes 8 produtos, no mínimo, 4 artigos devem ser em periódicos; 

- os 8 produtos não podem ser de autoria de mais de 3 autores; 

- publicações no prelo (com comprovante de aceite cuja data esteja dentro do 

quadriênio em avaliação) podem integrar o quantitativo exigido. 

III – Demais experiências comprovadas: 

a) orientação de monografias de graduação, especialização ou iniciação 

científica; 

b) projeto de pesquisa concluído; 

c) docência de, no mínimo, 1 ano, em nível superior (estágio docente orientado 

e tirocínio docente não são considerados). 

 

Art. 4°. O docente credenciado tem as seguintes atribuições: 

I - Ministrar aulas de disciplinas de Pós-Graduação; 

II - Desenvolver projeto de pesquisa relacionado à área de concentração do Programa; 

III - Orientações de pós-graduandos; 

IV - Participar da Comissão de Seleção de Pós-Graduando e outras comissões que se 

fizerem necessárias, quando convocado pela Coordenação; 

V - Outras atividades, desde que dentro dos dispositivos regulamentados, voltadas ao 

crescimento da qualidade do programa. 

 

Art. 5°. O docente credenciado no Mestrado poderá orientar apenas mestrandos; 

§ 1º. O credenciado poderá assumir inicialmente, no máximo, duas orientações; 

§ 2º. O docente credenciado no Mestrado e Doutorado poderá orientar mestrandos e 

doutorandos; 
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§ 3º. Em se tratando de orientação de doutorado, exige-se experiência prévia de, pelo 

menos, uma orientação de mestrado concluída, ainda que em outro curso de Pós-

Graduação; 

§ 4º. Em qualquer condição, o limite máximo para o número de orientações seguirá a 

recomendação da área de Educação na CAPES; 

 

Art. 6º.  A oferta de vagas na seleção de novos alunos ao Programa, por parte dos membros do 

corpo docente, fica condicionada ao atendimento dos critérios mínimos de produção 

bibliográfica estabelecidos no item II do artigo 3º. desta Resolução. 

 

Art. 7º. Ao final de cada período de avaliação estabelecido pela CAPES, o Colegiado 

procederá ao recredenciamento dos docentes do curso. 

§ 1º. Entende-se por recredenciamento a permanência do docente no Programa 

mediante o atendimento do art. 3º. da presente resolução. 

§ 2º. Somente no caso do docente não possuir nenhuma orientação em andamento, 

bem como não atender aos requisitos do art. 3º. ele será automaticamente 

descredenciado, a qualquer tempo. 

§ 3º. Ao final de cada período de avaliação da CAPES, pode-se constituir e consultar, 

a critério do Colegiado de curso, uma comissão de avaliação externa ao Programa, 

composta por três docentes de outros programas de pós-graduação da Área de 

Educação, para emitir parecer sobre o recredenciamento docente. 

§ 4º. O docente desligado do Programa, desejando recredenciar-se, poderá solicitar 

novo credenciamento, ficando sujeito às exigências postas nesta Resolução. 

 

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE. 

 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

APROVADA EM REUNIÃO DO COLEGIADO DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/UFBA em 17 de maio de 

2013, alterada em 09 de junho de 2014 e 14 de dezembro de 

2014 e alterada em 20 de novembro de 2017. 


