
ANEXO 1 

 

 CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

A resolução de credenciamento e recredenciamento de docentes do PPGA é a 

seguir descrita. 

 

O Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO (PPGA), reunido em sessão plenária realizada em 13 de abril de 

2016, no uso das suas atribuições, considerando o Regulamento do Programa, o 

Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu da UFSM, as 

referências do Sistema Nacional de Pós-Graduação, notadamente relativos aos 

parâmetros adotados para a avaliação na área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo, RESOLVE:  

 

 Art.1º Regulamentar a aplicação dos dispositivos de credenciamento, de 

renovação de credenciamento e de descredenciamento de professores, no âmbito do 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA).  

 

 § 1º O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

(PPGA) abrange os cursos de pós-graduação Stricto Sensu: Cursos de Mestrado e de 

Doutorado Acadêmicos em Administração.  

 

 § 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 (PPGA), sujeito aos processos de renovação do credenciamento e 

de descredenciamento, de acordo com as exigências do Sistema Nacional de Pós-

Graduação.  

 § 3º Os atos de credenciamento, renovação do credenciamento e 

descredenciamento aplicam-se indistintamente sobre docentes doutores do quadro da 

UFSM ou de outras Instituições e para os cursos vinculados ao PPGA. 

 

 § 4º O credenciamento, renovação do credenciamento e descredenciamento 

condiciona a participação do docente no PPGA. As categorias de docentes do PPGA 

(permanente, visitante ou colaborador) serão objeto de análise a ser realizada pelas 

coordenações dos cursos e aprovada pelo Colegiado do PPGA.  

 

 Art. 2º Atualizar os requisitos e procedimentos adotados para o credenciamento 

e descredenciamento de docentes no PPGA, com base nos parâmetros e recomendações 

do Sistema Nacional de Pós-Graduação para a Área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo.  

 

CREDENCIAMENTO 

 

 Art. 3º O credenciamento ao PPGA, para Mestrado e Doutorado Acadêmico, 

incorporando os parâmetros da Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

no Sistema Nacional de Pós-Graduação, será regido pelo disposto nesta Resolução.  

 Parágrafo único. A solicitação de ingresso será relativa à atuação no âmbito do 

PPGA e, a partir do ingresso, o docente estará se comprometendo a exercer atividades 

nas modalidades de curso existentes no PPGA. 



 

 Art. 4º O interessado deverá encaminhar requerimento em 02 (duas) vias à 

Coordenação do Programa, indicando a(s) linha(s) de pesquisa correspondente ao(s) 

curso(s), conforme área de pesquisa e acompanhado da indicação do curso em que 

pretende se vincular. 

 

 §1º Para os docentes lotados no DCA a vinculação poderá ser realizada apenas 

em uma modalidade de curso.  

 

 §2º Caberá ao Colegiado do PPGA, de acordo a Portaria Nº. 174, de 30 de 

Dezembro de 2014 e com os parâmetros vigentes na Área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo no Sistema Nacional de Pós-Graduação e o Documento de Área, a 

decisão final sobre a designação do docente da modalidade de cursos existentes.  

 

Art. 5º - Com o requerimento de solicitação de ingresso, o docente deverá anexar 

os seguintes documentos comprobatórios, a seguir descritos:  

 

 §1º Para Ingresso no Curso de Doutorado em Administração (documentos 

básicos a serem anexados):  

 I - ter titulação mínima de doutor, reconhecido nacionalmente;  

 II - apresentar o Currículo Lattes atualizado;  

 III - ter exercido a função de professor-orientador de, pelo menos, 02 (duas) 

dissertações de mestrado, concluídas, apresentadas e aprovadas;  

 IV - apresentar pontuação mínima de 200 (duzentos) pontos (pontuação 

condizente a um docente de um curso conceito 05), pelo QUALIS da área de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo, nos últimos 03 (três) anos, sendo que 

essa pontuação refere-se aos critérios Qualis da Capes, que estão disponíveis no site da 

Capes (www.capes.gov.br) e às regras do Documento de área em vigor;  

 V - ser enquadrado no regime de 40 (quarenta) horas de trabalho na UFSM;  

 VI - ter participação e/ou coordenação em atividades de pesquisa cadastradas no 

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

pretende vincular;  

 VII - ter ministrado pelo menos duas disciplinas/turmas de, no mínimo, 30 

(trinta) horas/aula cada, nos últimos 02 (dois) anos, na modalidade acadêmica, sendo 

que, excepcionalmente e por decisão do Colegiado do PPGA, o docente poderá ser 

dispensado dessa regra levando em conta os parâmetros vigentes da Área de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo no Sistema Nacional de Pós-Graduação e 

o Documento de área em vigor; 

 VIII - ter e apresentar projetos de pesquisa adequados e enquadrados nas linhas 

de pesquisa de cada modalidade de curso do Programa e registrados na UFSM.  

 Parágrafo único: Excepcionalmente, poderão ser enquadrados como docentes 

professores ou pesquisadores aposentados que tenham firmado com a Instituição termo 

de compromisso de participação como docente do Programa. 

 

 §2º Para Ingresso no Curso de Mestrado em Administração (documentos básicos 

a serem anexados):  

 I - ter titulação mínima de doutor, reconhecido nacionalmente;  

 II - apresentar o Currículo Lattes atualizado; 

 III - ter exercido a função de orientador de, pelo menos 03 (três) monografias de 

especialização, concluídas e aprovadas, que tenha comprovada experiência de 



orientação de bolsistas de iniciação científica ou que tenha sido orientador de, pelo 

menos, 01 (uma) dissertação de mestrado; 

 IV - ter participação ou coordenação em atividades de pesquisa, cadastradas no 

Diretório Nacional de Pesquisa do CNPq, relacionadas com a linha de pesquisa à qual 

pretende se vincular; 

 V- ser enquadrado no regime de 40 (quarenta) horas de trabalho na UFSM; 

 VI - ter a disponibilidade de ministrar pelo menos uma disciplina de, no mínimo, 

30 (trinta) horas/aula; 

  VII - apresentar uma proposta de disciplina condizente com a área em que se 

pretende trabalhar, a ser avaliada do Colegiado do Programa, ficando dispensado de 

apresentar uma disciplina o docente que demonstrar, através de publicações e/ou 

interesse ao tema, no mínimo, 03 (três) disciplinas já existentes no curso que poderia 

lecionar;  

 VIII - ter e apresentar projetos de pesquisa adequados e enquadrados na(s) 

linha(s) de pesquisa de cada modalidade de curso existentes no programa e registrado(s) 

na UFSM. 

 Parágrafo único: Excepcionalmente, poderão ser enquadrados como docentes 

professores ou pesquisadores aposentados que tenham firmado com a Instituição termo 

de compromisso de participação como docente do Programa. 

 

   

RECREDENCIAMENTO 

 

 Art. 6º No prazo máximo de 03 (três) meses, subsequentes à avaliação trienal da 

CAPES (após finalização do prazo de preenchimento do Relatório Coleta Capes), todos 

os docentes do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFSM terão seus 

desempenhos analisados pela Comissão de Credenciamento com vistas ao 

recredenciamento.  

 § 1º O desempenho analisado constará dos seguintes itens contidos no artigo 05 

(cinco) do presente regulamento, exceto as letras “a” e “e”. 

 

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

docente. 

 

 

DESCREDENCIAMENTO 

 

 Art. 7º 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 PPGA;  

 IV - o professor que ficar 03 (três) anos ou mais na condição de colaborador, em 

todas as modalidades de curso em que atuar;  

 V - não ter lecionado disciplinas há mais de 02 (dois) anos no âmbito dos cursos 

do PPGA;  

 VI - infringir em atividades disciplinares que prejudiquem as atividades 

acadêmicas e administrativas do programa.  



 Art. 8º A solicitação de reingresso ao Programa poderá ser feita pelo docente 

após o prazo de dois anos da data de desligamento.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 9º O credenciamento acontecerá, no mínimo, uma vez por ano, em edital 

específico, a ser aberto até 30 (trinta) dias após a finalização do prazo de preenchimento 

do Relatório Coleta Capes.  

 Parágrafo único. O número de vagas para cada modalidade de curso será 

definido em edital.  

 

 Art. 10. O recredenciamento de todos os docentes do PPGA será realizado em 

até 03 (três) meses após o encaminhamento dos dados do Programa à Capes, do 

quadriênio (Relatório Coleta Capes) e, para tal, a Coordenação do Programa deverá 

designar uma comissão responsável para análise das solicitações. 

 

  § 1º O requerimento de credenciamento ou de recredenciamento será 

encaminhado ao Colegiado do PPGA, que designará uma Comissão composta por 03 

(três) membros permanentes, especificamente constituídas para apreciar a proposição de 

credenciamento, como professor do PPGA. 

 

  § 2º A Comissão emitirá parecer fundamentado, pronunciando-se, 

explicitamente, pela deliberação ou não a favor do pleito, e o remeterá à Coordenação 

do PPGA para inclusão em pauta de reunião plenária do Colegiado, para decisão.  

 

 Art. 11. O credenciamento terá validade por um período de até 03 (três) anos, 

podendo ser renovados a partir da avaliação do desempenho docente durante o período 

considerado, conforme especificado no artigo 6°.  

 

 §1º O Colegiado do PPGA se reserva ao direito de indeferir, deferir ou modificar 

a modalidade de participação sugerida pelo docente interessado ao PPGA, de acordo 

com os parâmetros da Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo no 

Sistema Nacional de Pós-Graduação e o Documento de área em vigor. 

  

  §2º O docente será considerado credenciado como docente do PPGA. 

 

 § 3º Ficará a cargo da Coordenação e do Colegiado do Programa a definição 

quanto à forma de participação nos cursos, no triênio, de acordo com a Portaria 

específica da Capes e com o Documento da área em vigor.  

 

 Art. 12. A Coordenação do PPGA 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. 13. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para recurso, ao Colegiado do 

PPGA, contados a partir da publicação da decisão.  

 

 Art. 14. Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Programa, nos 

termos da legislação vigente.  

 



 § 1º O resultado do processo de credenciamento e de recredenciamento buscará 

homogeneidade no quadro de docentes do PPGA quanto à produção intelectual 

qualificada, bem como ao atendimento das recomendações da CAPES.  

 

 § 2º Com esta normatização o PPGA busca proporcionar oportunidades de 

desenvolvimento a docentes e a discentes (por meio da elevação do conceito do 

Programa) e observar a qualidade e a amplitude de suas obrigações estabelecendo-se 

como referência nacional da pós-graduação na área de administração. 

 


