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Norma Interna do PPGGBC – CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DOCENTE 

 

Considerando o contido na Resolução CONSEPE Nº 

81/2011, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Genética, Biodiversidade e Conservação aprovou, e 

eu, coordenador (a), sanciono a seguinte norma 

interna: 

 

Art. 1º. – Estabelecer os critérios para credenciamento docente. 

§ 1.  Para fins de credenciamento no Programa o pesquisador interessado deverá encaminhar 

solicitação contendo os documentos listados abaixo para avaliação pelo Colegiado: 

 a) Carta de solicitação, endereçada ao PPGGBC; 

 b) Proposta de trabalho, infraestrutura disponível e/ou colaborações necessárias para a 

execução desta proposta; 

 c) Comprovação de que orientou ou co-orientou, por um período mínimo de 06 (seis) meses, 

alunos no âmbito de pesquisa (Iniciação Científica, Mestrado ou Doutorado) em qualquer 

instituição; 

 d) Cópia do Curriculum Vitae, formato Lattes, atualizado, em que conste, pelo menos, 02 

(dois) artigos científicos oriundos do seu trabalho de pesquisa; 

I. Um produto não poderá ser apresentado por mais de um professor para fins de 

credenciamento; 

II. Os produtos devem ter sido publicados no quadriênio vigente de avaliação do 

Programa. Em todos os produtos deve constar, preferencialmente, o nome da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia como instituição de filiação do 

requerente; 

III. Serão considerados como artigos científicos aqueles publicados em periódicos 

listados no Sistema Qualis vigente do comitê da área de Biodiversidade da 

CAPES, com conceito mínimo B2 ou B2 indicado;  

 e) Proposta de pelo menos 01 (uma) disciplina contendo ementa, creditação e carga horária 

mínima de 60 (sessenta) horas. 

§ 2. Os docentes que solicitarem cadastramento podem ser alocados no Núcleo Permanente ou 

Núcleo Colaborador. 

§ 3. O Núcleo Permanente do Programa é composto por docentes que atendam aos seguintes 

critérios: 

a) Obtiveram o título de Doutor há mais de 05 (cinco) anos; 
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b) participem de projeto de pesquisa do Programa, com produção regular expressa por meio de 

publicações; 

c) orientem regularmente alunos do Programa; 

d) tenham vínculo empregatício com uma IES ou centro de pesquisa; 

e) ministrem disciplinas regularmente no Programa; 

f) Possuam vínculo como docente permanente com até 01 (um) Programa de Pós-Graduação 

stricto senso; 

§ 4. O Núcleo Colaborador do Programa é composto por docentes que atendam aos seguintes 

critérios: 

a) Possuam vínculo como docente permanente com até 02 (dois) Programas de Pós-Graduação 

stricto senso; 

b) Obtiveram o título de Doutor há menos de 05 (cinco) anos (exceção para os docentes que 

atendam o item a) do § 4; 

c) participem de projeto de pesquisa do Programa, com produção regular expressa por meio de 

publicações; 

d) orientem alunos do Programa; 

e) tenham vínculo funcional com uma IES ou centro de pesquisa; 

f) ministrem disciplinas no Programa; 

§ 5. O número de docentes vinculados ao Núcleo Colaborador não pode exceder 30% do número 

total de docentes vinculados ao Núcleo Permanente. 

Art. 2º. – Estabelecer os critérios para recredenciamento e descredenciamento de docentes ao 

Núcleo Permanente.  

I – Do recredenciamento de docentes 

§ 1 A avaliação para recredenciamento docente ocorrerá a cada dois anos a contar do início do 

quadriênio. 

§ 2. Os docentes serão avaliados com relação a sua produção científica, sendo esta obrigatoriamente 

pertinente à área de atuação do programa e em periódicos indexados. Como forma de avaliação da 

qualidade da produção científica cada docente deve totalizar 200 pontos na avaliação da metade do 

quadriênio, baseando-se na atribuição de pontos e Qualis propostas pela CAPES (A1=100 pontos; 

A2=85, B1=70, B2=55, B3=40, B4=25, B5=10) e valor igual ou superior a 300 pontos na avaliação 

que ocorre no final do período avaliativo. 

§ 3. Um produto poderá ser apresentado por mais de um professor para fins de recredenciamento; 

§ 4. Serão considerados como artigos científicos aqueles publicados em periódicos listados no 

Sistema Qualis vigente do comitê da área de Biodiversidade da CAPES, com conceito igual ou 

superior a B5 

§ 5. Cada docente precisa ter orientado pelo menos 01 (um) discente vinculado ao Programa no 

quadriênio. 
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§ 6. Cada docente precisa ter oferecido pelo menos 01(uma) disciplina por ano no quadriênio 

quando se tratando de docentes vinculados à UESB, ou 01(uma) disciplina no quadriênio quando se 

tratando de docentes externos. 

II – Do descredenciamento de docentes 

§ 1. O descredenciamento pode ser solicitado pelo docente a qualquer momento mediante 

encaminhamento ao Colegiado do Programa de oficio contendo justificativa. 

§ 2. O descredenciamento pode ser solicitado pelo Colegiado do Programa quando o docente não 

cumprir os itens preconizados no Art 1º, I desta norma interna ou quando este infringir o regimento 

interno do Programa. 

§ 3. Em caso de descredenciamento, espontâneo ou sugerido, o docente poderá concluir as 

orientações em andamento se assim desejar.  

Art. 3º. – Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Programa. 

Art. 4º. – Esta Norma Interna entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos à 

data de sua aprovação (15/08/2017). 

 


