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Resolução COLEGIADO PPGEduC n.º 004/2010 de 06/10/2010 

 
Dispõe sobre credenciamento, renovação de credenciamento e  

descredenciamento de professores,  
no âmbito do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 
 
 
O Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE (PPGEDuC), reunido em sessão plenária realizada em 06 de outubro de 
2010, no uso das suas atribuições, considerando a Resolução  Consepe/Uneb n.º 214, de 24 de 
julho de 1998, publicada no Diário Oficial em 1 e 2 de agosto de 1998, as referências do sistema 
nacional de pós-graduação, notadamente relativos aos parâmetros adotados para a avaliação e a 
Portaria CAPES n.º 68, de 3 de agosto de 2004, o Regimento da Uneb, em especial o Art. 88 e o § 
2º do Art.112, e conforme presente Resolução, firmada pelo Coordenador do PPGEduC, 
 
RESOLVE: 
 
Art.1º - Regulamentar a aplicação dos dispositivos credenciamento, renovação de credenciamento 
e  descredenciamento de professores, no âmbito do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE-PPGEduC. 

I) Por credenciamento compreende-se o dispositivo pelo qual se dá o ingresso de professores 
no quadro de docentes do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE-PPGEduC, sujeito aos processos de renovação e de 
descredenciamento, de acordo com as exigências do sistema nacional de pós-graduação. 

 
II) Os institutos do credenciamento, renovação do credenciamento e/ou descredenciamento 
aplicam-se indistintamente sobre doutores do quadro da própria Instituição Uneb ou de outras 
Instituições e para quaisquer das modalidades de vinculação (docentes permanentes, visitantes 
ou colaboradores ao PPGEduC). 

 
III) O recredenciamento será realizado trienalmente na época de encaminhamento dos dados de 
produção do Programa à Capes (preenchimento do Coleta Capes). Para tal, a Coordenação 
poderá designar, caso necessário, uma comissão para análise. 

 
Art. 2º - Atualizar os requisitos e procedimentos até então adotados para o credenciamento de 
docentes no PPGEduC, com base nos parâmetros e recomendações do sistema nacional de pós-
graduação para a Área de Educação. 
 
§ 1 – O credenciamento ao PPGEduC, diferentemente para Mestrado e Doutorado, incorporando 
os parâmetros da Área de Educação no Sistema Nacional de Pós-Graduação, reger-se-á pelo 
disposto nesta Resolução, a qual estabelece os seguintes requisitos:  
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1. Requerimento do interessado, encaminhado, em 3 (três) vias, à Coordenação do Programa, 
indicando a Linha de Pesquisa correspondente à vinculação temática do mesmo, conforme 
área de pesquisa, indicando a modalidade do vínculo proposto e acompanhado da 
documentação que comprove: 

 
para atuação no âmbito do doutorado: 

 
a) titulação mínima de doutor, na Área de Educação ou, se de outra área, titulação mínima 

de doutor com comprovada e significativa produção bibliográfica na Área de Educação e 
áreas afins as linhas de pesquisa; 

 
b) exercício da função de professor-orientador de, pelo menos, 3 (três) dissertações de 

mestrado, concluídas, apresentadas e aprovadas; 
 

c) 6 (seis) produções científicas, nos últimos 3 (três) anos, caracterizadas como livros de 
autoria individual ou capítulos de livros com Qualis L3 e/ou artigos em periódicos com 
Qualis mínimo B2; 

 
d) participação em atividades de intercâmbio acadêmico da área e em eventos científicos 

devidamente documentados, através de  publicações em forma de resumo expandido 
ou texto completo em anais; 

 
e) coordenação de pesquisa e participação em grupos de pesquisa cadastrados no 

Diretório Nacional de Pesquisa/CNPq, relacionada com a Linha de Pesquisa à qual está 
vinculado. 
 
para atuação no âmbito do mestrado: 

 
a) titulação de doutor em Educação ou, se de outra área, titulação mínima de doutor com 

comprovada e significativa produção bibliográfica na Área de Educação e áreas afins as 
linhas de pesquisa; 

 
b) exercício da função de professor-orientador de, pelo menos, 3 (três) monografias de 

especialização e/ou trabalho de conclusão de curso, concluídas e aprovadas ou 
comprovada experiência de orientação de bolsistas de iniciação científica ou que já 
tenha sido orientador de, pelo menos, 1 (uma) dissertação de mestrado; 

 
c) 4 (quatro) produções científicas, nos últimos 3 (três) anos, caracterizadas como livros 

de autoria individual ou capítulos de livros com Qaulis L3 e artigos em periódicos com 
Qualis mínimo B2; 

 
d) participação em atividades de pesquisa cadastradas no Diretório Nacional de 

Pesquisa/CNPq, relacionada com a Linha de Pesquisa à qual está vinculado. 
 

2. Currículo-vitae na forma Lattes/CNPq, atualizado, com cópia do título de doutor e, se for o 
caso, do certificado de realização de pós-doutoramento, observando-se, para curso(s) 
realizado(s) no exterior, que deve(m) estar devidamente acompanhada(s) da tradução oficial 
e do documento de validação do(s) título(s), expedido(s) por Instituição idônea, devidamente 
credenciada para esse fim; 

 
3. Memorial de 5 (cinco) a 10 (dez) páginas em que se demonstre o percurso intelectual em 

articulação com a experiência profissional do docente; 

http://www.ppgeduc.uneb.br/


 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-Bahia-Brasil. CEP: 41.195-001 

Tel.: (71) 3117-2394  /  (71) 3117-2404/ 2448 
Home Page: www.ppgeduc.uneb.br 

 

 

3 

 
4. Indicação da modalidade de vínculo pretendido de acordo com as normas do sistema 

nacional de Pós-Graduação (permanente e/ou visitante) ou para atividades outras de 
natureza pontual (membro de banca examinadora, co-orientação, co-docência, pesquisador, 
etc.).  

 
Parágrafo Único – A modalidade de vinculação do professor ao programa somente será 
confirmada pelo processo de avaliação coordenado pela CAPES, mesmo para os casos de 
credenciamento aprovado pelo Colegiado do PPGEduC. 
 
Art. 3º - O requerimento será encaminhado pela Coordenação do Programa ao Colegiado do 
PPGEduC, que designará: 
 

a) Comissão composta por 3 (três) membros, especificamente constituída para apreciar a 
proposição de credenciamento como professor permanente, visitante ou colaborador, 
mediante participação obrigatória de membro externo à Uneb, além de docente(s) 
permanente(s) do PPGEduC, sobre os quais recai a escolha para o exercício da função 
como presidente da respectiva Comissão; 

 
b) Parecerista(s)-Relator(es), para apreciar demais modalidades de associação ao PPGEduC. 

 
Art. 4º - A Comissão assim como o Parecerista-Relator emitirão parecer fundamentado, 
pronunciando-se, explicitamente, pela deliberação ou não a favor do pleito, e o remeterá à 
Coordenação do PPGEduC para inclusão em pauta de reunião plenária do Colegiado, para 
decisão. 
 
Parágrafo Único – O parecer da Comissão assim como o do Parecerista-Relator deverão 
observar os itens para a devida instrução do processo: (a) Relatório (síntese do pleito), (b) 
Fundamentação (base legal) e (c) Conclusão e Voto. 
 
Art 5º - Os credenciamentos terão validade por um período de 3 (três) anos, podendo ser 
renovados a partir da avaliação do desempenho docente durante o período considerado.  
 
Parágrafo Único - A renovação do credenciamento dar-se-á mediante avaliação do desempenho 
docente, a qual observará: 
 

a) o atendimento aos indicadores e parâmetros estabelecidos para a Área de Educação pelo 
sistema nacional de pós-graduação, considerada a proposta do Programa na área de 
Concentração Educação e Contemporaneidade e a Linha de Pesquisa de inserção do 
professor; 

 
Art. 6º – Será descredenciado o professor que demonstrar incidência em uma ou mais das 
situações a seguir descritas: 
 

a) revelar inobservância ao Regimento do Programa;   
 

b) não atender aos critérios do Sistema Nacional de Pós-graduação e/ou aos parâmetros de 
produção fixados pela Área de Educação; 

 
c) tiver sido objeto de processos disciplinares, cujo julgamento indique o afastamento das 

atividades docentes. 
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Art. 7º - O professor que não atender ao que estabelece o parágrafo primeiro do artigo segundo 
desta resolução continuará a integrar o corpo docente do programa, não poderá ofertar novas 
vagas de mestrado ou doutorado. 
 
Art. 8º - O membro do corpo docente será desligado do programa, quando não atender o que 
estabelece o parágrafo primeiro do artigo segundo desta resolução, em duas avaliações 
consecutivas. 
 
Parágrafo Único – A solicitação de reingresso ao programa, poderá ser feita pelo docente após o 
prazo de dois anos da data de desligamento. 
 
Art. 9º - A Coordenação do PPGEDuC adotará as providências de registro em ata e publicação da 
decisão relativa a credenciamento, renovação de credenciamento e descredenciamento de 
professores,  cedendo cópia ao interessado.      
 
Art. 10º - Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias como prazo para recurso, contados a partir da 
publicação da decisão. 
 
Art. 11º - Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do programa, nos termos da 
legislação vigente. 
 

Art. 12º - Esta Resolução será encaminhada, para conhecimento, pela Coordenação do 

PPGEduC, ao Departamento de Educação (DEDC-Campus I) e Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PPG), e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-Consepe da Uneb, para homologação. 
 
 

Salvador, 06 de outubro de 2010 
 
 

Elizeu Clementino de Souza 
Coordenador do PPGEduC/UNEB 
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