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Art.1º - Este regulamento estabelece as normativas para a aplicação dos dispositivos de 

credenciamento, renovação de credenciamento e descredenciamento de professores, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. 

§ 1º A aplicação deste regulamento compete ao colegiado do Programa. 

§ 2º Os institutos do credenciamento, renovação do credenciamento e descredenciamento 

aplicam-se indistintamente sobre doutores do quadro da própria Instituição UFSM ou de 

outras Instituições. 

§ 3º As categorias de docentes do PPGAP (permanente, visitante ou colaborador) serão 

determinadas pelo colegiado do programa a partir das normas vigentes. 

 

Art.2º - Por credenciamento compreende-se o dispositivo pelo qual se dá o ingresso de 

professores no quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação em Administração 

Pública, sujeito aos processos de renovação do credenciamento e de descredenciamento, 

de acordo com as exigências do Sistema Nacional de Pós-Graduação e as normas 

estabelecidas pelo regimento da pós-graduação da UFSM e pelo regulamento do 

programa. 

 

Art.3º A aplicação dos dispositivos previstos neste regulamento ocorre por meio da 

publicação de edital, previamente, aprovado pelo colegiado do programa. 

Parágrafo Único: O número de vagas será definido em edital. 

 

Art.4º Quando da publicação do edital, o interessado em solicitar credenciamento deve 

encaminhar à Coordenação do Programa: 

I - Requerimento ao Colegiado do Programa, indicando a linha de pesquisa em que 

pretende trabalhar; 

II - Diploma de doutor, reconhecido nacionalmente; 

III - Currículo Lattes atualizado; 

IV - Comprovante de ter orientado, pelo menos, 3 (três) monografias de especialização 

e/ou trabalho de conclusão de curso; ou comprovar experiência de orientação de bolsistas 

de iniciação científica ou, pelo menos, 1 (uma) dissertação de mestrado. 

§1º: Caso o docente seja recém-doutor poderá, a critério do colegiado do programa, ser 

dispensado desse item. 



V - Comprovação de participação e/ou coordenação em grupo de pesquisa cadastrado no 

Diretório Nacional de Pesquisa/CNPq, relacionado com a linha de pesquisa à qual se 

pretende vincular; 

VI - Memorando formal, declarando disponibilidade para ministrar pelo menos uma 

disciplina de, no mínimo, 30 horas/aula. 

VII - Apresentar uma proposta de disciplina (ementa, objetivos, conteúdo programático, 

carga horária e bibliografia atualizada) condizente com a área em que pretende trabalhar 

ou apresentar ofício indicando, no mínimo, 03 (três) disciplinas já existentes no curso, as 

quais poderia lecionar; 

VIII - Projeto de pesquisa adequado e enquadrado em uma linha de pesquisa dentre as 

atualmente existentes no programa e registrado na UFSM (Portal de Projetos/UFSM). 

IX - Memorando formal, declarando a disponibilidade de horas semanais de dedicação ao 

programa; 

X – Comprovação de bolsista produtividade do CNPq (ser for o caso); 

XI – Comprovação de aceite de publicação (se for o caso). 

 

Art. 5º Os critérios de avaliação da produção científica, comprovada através do currículo 

lattes, serão: 

§ 1º Comprovação da produção científica mínima definida pelo colegiado com base nos 

critérios estabelecidos pela área de Administração Pública e de Empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo. 

§ 2º Só serão pontuadas as produções acadêmicas aderentes à área de atuação do 

programa. 

§ 3º A classificação da produção será realizada a partir do último qualis disponível no 

momento da publicação do edital; 

§ 5º A pontuação da produção científica, desde que aderente a área de concentração do 

programa, será atribuída de acordo com a classificação da produção estabelecida pela área 

de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. 

§ 6º Artigos aceitos para publicação poderão ser computados na produção científica desde 

que anexada a carta de aceite da produção no momento da inscrição. 

 

Art. 6º A classificação dos candidatos será divulgada na ordem decrescente da pontuação 

total, conforme os critérios estabelecidos no artigo 5º. 

 Parágrafo Único: Em caso de empate, será utilizada a seguinte ordem de desempate: 



1) docente com disponibilidade de pelo menos 20 horas semanais ao programa; 2) docente 

com bolsa de produtividade em pesquisa; 3) docente com maior número de orientações 

de mestrado e/ou doutorado concluídas. 

 

Art.7º A renovação do credenciamento ou recredenciamento dar-se-á mediante avaliação 

do desempenho docente. 

§ 1º Após o resultado da avaliação da CAPES, todos os docentes do Programa de Pós-

Graduação em Administração Pública terão seus desempenhos analisados pelo colegiado 

do programa.  

§ 2º. A solicitação de recredenciamento é de competência/responsabilidade do docente. 

§ 3º. A produção científica exigida para o recredenciamento será a mesma estabelecida 

para o credenciamento de novos docentes. 

 

Art. 8º – Será descredenciado, imediatamente, o docente que demonstrar incidência em 

uma ou mais das situações a seguir descritas: 

I - Revelar inobservância ao Regulamento do Programa e desta norma; 

II - Não atender aos critérios do Sistema Nacional de Pós-graduação e/ou aos parâmetros 

de produção fixados pela Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo; 

III - Não atender às solicitações do Colegiado do PPGAP; 

IV - O docente que permanecer 04 anos ou mais na condição de docente colaborador sem 

condições de atender aos critérios para professor permanente do programa; 

VI - Infringir em atividades disciplinares que prejudiquem o andamento e o bom ambiente 

de trabalho do programa. 

 

Art. 9º - A solicitação de reingresso ao programa só poderá ser feita pelo docente após 

decorrido o prazo de dois anos da data de desligamento. 

 

Art. 10º É facultado ao colegiado do PPGAP a designação de uma Comissão de 

Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento. 

§ 1º Nos casos em que o colegiado decidir pela designação da Comissão, sua composição 

deverá ter, no mínimo, 3 (três) membros docentes, podendo incluir membros externos ao 

programa e/ou à UFSM. 



§ 2º Quando designada, a referida comissão deverá emitir parecer fundamentado, 

pronunciando-se, explicitamente, pela deliberação ou não a favor do pleito, e o remeterá 

ao Colegiado do PPGAP para decisão final. 

 

Art. 11º O Colegiado do PPGAP se reserva ao direito de indeferir, deferir ou modificar a 

modalidade de participação pleiteada pelo docente no PPGAP, de acordo com os 

parâmetros da Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo no Sistema Nacional de Pós-Graduação e portarias da CAPES em vigor. 

 

Art. 12 º - O prazo para recurso, junto ao Colegiado do PPGAP será definido no edital. 

 

Art. 13 º – Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Programa, nos termos 

da legislação vigente. 


