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RESOLUÇÃO PPGERPP Nº01/2013 

 
CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e 
Políticas Públicas da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de 
suas atribuições e fundamentado na Resolução CONSU Nº 08/2007 Art. 33º, 
na Resolução CONSEPE N.º 105/2010 Art. 5º, bem como nas deliberações da 
reunião ordinária ocorrida no dia 7 de março de 2013, 
 
RESOLVE 
Sistematizar os critérios de credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes, os quais deverão guiar-se pelos seguintes 
procedimentos: 
 
Do credenciamento e recredenciamento 
Art. 1º – O credenciamento inicial poderá ser feito no Núcleo Permanente, 
Visitante ou Colaborador, mediante solicitação do interessado. O pedido será 
avaliado pelo Colegiado do PPERPP em fluxo contínuo, sendo então definida 
a categoria em que o candidato será credenciado (Permanente, Visitante ou 
Colaborador). O candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

I. Curriculum vitae impresso na base do sistema Lattes do CNPq, 
incluindo apenas os últimos três anos e o corrente; 

II. Carta do candidato delineando as linhas de pesquisa e os temas de 
disciplinas nas quais poderá atuar. 

 
Art. 2º – Na análise dos pedidos de credenciamento, o Colegiado deverá 
certificar se o candidato atende aos seguintes critérios: 

a. Apresentar, nos últimos três anos mais o ano corrente, o somatório dos 
fatores de impacto da produção igual ou superior à média do somatório 
da produção dos docentes já credenciados no NP nesse mesmo período. 

b. Apresentar pelo menos um artigo com Qualis B2 ou superior, por ano, 
no triênio.  

c. Apresentar formação aderente à proposta do programa em pelo menos 
uma de suas linhas de pesquisa ou com potencial de promover a criação 
de linhas de pesquisa que revelem o fortalecimento da área de 
concentração do programa. 



Art. 3º – O credenciamento terá validade de três anos e sua renovação será 
condicionada ao acompanhamento sistemático do docente. 
 
Art. 4º – Aos docentes credenciados como Permanentes será exigido ministrar 
pelo menos uma disciplina a cada dois anos, orientar pelo menos dois alunos 
por triênio e publicar pelo menos um artigo com cada discente, sem prejuízo 
das demais exigências constantes da presente resolução. 
 
Art. 5º – O docente colaborador deverá ministrar pelo menos uma disciplina 
no triênio, orientar pelo menos um aluno no triênio, incluindo pelo menos um 
artigo em co-autoria com cada discente orientado por ele. 
 
Do descredenciamento 
Art. 6º - Além das normas dispostas nos Artigos 3º e 4º, o docente permanente 
que não tenha produzido pelo menos um artigo Qualis B2 ou equivalente, por 
ano, no triênio, poderá ser recredenciado para colaborador, caso possua 
orientação em andamento, ou descredenciado, após análise técnica e decisão 
do Colegiado. 
 
Art. 7º - Nas avaliações, além das normas dispostas no Art. 5º, o docente 
Colaborador que não tenha produzido pelo menos um artigo Qualis B2 ou 
equivalente, poderá ser descredenciado após análise técnica e decisão do 
Colegiado. 
 
Parágrafo único - Docentes com orientações em andamento que sejam 
descredenciados serão considerados credenciados em caráter temporário até 
que seus alunos obtenham suas titulações. Docentes nesta situação não 
poderão orientar novos alunos. 
 
Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Campus Soane Nazaré de Andrade, em 25 de março de 2013. 
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