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CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da  

Universidade Federal da Bahia (PPGENF/UFBA) compreende dois níveis da formação stricto 

sensu e é composto pelos cursos de Mestrado e Doutorado.  

§ 1º A pesquisa, criação e inovação tecnológica e extensão são inerentes à formação Stricto 

Sensu na Escola de Enfermagem da UFBA. 

§ 2º A formação stricto sensu compreende, ainda, o treinamento pós-doutoral.  

 

Art. 2º São objetivos dos cursos de pós-graduação stricto sensu da EEUFBA:  

I - Qualificar enfermeiras/os, profissionais da saúde e áreas afins para pesquisa, ensino,  

gestão e prestação de cuidados. 

I -  Formar profissionais nos níveis de Mestrado e Doutorado, para responder às necessidades 

de saúde da sociedade brasileira, particularmente da Região Nordeste. 

II - Capacitar profissionais para desenvolver práticas transformadoras de pesquisa e ensino em 

enfermagem e saúde, através da produção e socialização de conhecimentos inovadores e 

rigorosamente construídos, respeitando os aspectos éticos envolvidos. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO COLEGIADO  

Art. 3º A estrutura acadêmico-administrativa do PPGENF é formada pela coordenação, vice-

coordenação, um Colegiado e uma Comissão Permanente de apoio ao Programa de Pós-

graduação. 

 

Art. 4º O Colegiado do PPGENF é constituído por: 

I - Duas representações do corpo docente. 

II - Duas representações estudantis, sendo uma de cada curso (Mestrado e Doutorado). 

III - Uma representação docente de cada linha de pesquisa do Programa de pós-graduação. 

§ 1º Os cargos de coordenação e vice-coordenação serão ocupados por docentes que 

compõem o Colegiado, mediante eleição entre pares. 

§ 2º As representações docentes deverão recair sobre ocupantes da categoria permanente. A 

escolha de membros do colegiado ocorrerá entre pares, por meio de eleição direta.  
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§ 3º O mandato de integrantes do Colegiado (titulares e suplentes) será de dois anos para 

docentes, permitida até duas reconduções; de um ano para a representação estudantil, 

renovável apenas uma vez; e de dois anos para a coordenação e vice-coordenação, permitida 

uma recondução. 

§ 4º Nos impedimentos da coordenação, a gestão do Programa será assumida pela vice-

coordenação e, nos impedimentos desta, por docente que tenha maior tempo ininterrupto no 

Colegiado, independente do tipo de representação.  

§ 5º Integrantes titulares do Colegiado serão substituídas/os em seus impedimentos por 

suplentes. 

 

Art. 5º A renovação/substituição de integrantes e suplentes do Colegiado, dar-se-á mediante 

eleições convocadas pela Coordenação do Programa até 60 (sessenta) dias antes do término 

dos respectivos mandatos. 

Parágrafo Único. A eleição de membros do Colegiado dar-se-á mediante reunião da maioria 

simples do corpo docente permanente dos cursos, convocada e presidida pela coordenadora. A 

Ata da Sessão Eleitoral será homologada pelo colegiado do Programa. 

 

Art. 6º Compete ao Colegiado, além das atribuições previstas nas normas complementares 

para cursos de pós-graduação stricto sensu, Mestrado e Doutorado, na UFBA, deliberar sobre 

datas de defesas de trabalhos de conclusão do curso e composição das respectivas comissões 

examinadoras. 

 

Art. 7º Compete às representações das Linhas de Pesquisa: 

I -  Compor comissão anual de seleção de candidata(o)s aos cursos oferecidos. 

II - Articular e propor as atividades de pesquisa e extensão das respectivas linhas de pesquisa, 

juntamente com representantes dos cursos. 

III - Indicar ao Colegiado a relação nominal de docentes que deverão orientar cada estudante, 

em cada linha de pesquisa. 

IV - Indicar ao Colegiado, a cada processo seletivo, o número de vagas em cada linha de 

pesquisa. 

 

Art. 8º O corpo docente do PPGENF deverá ser integrado por profissionais de alta 

qualificação, obrigatoriamente com Doutorado, Livre docência ou equivalente.  
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 Parágrafo único. O credenciamento docente no Programa dar-se-á mediante o atendimento a 

critérios de produção científica, experiência com orientação de trabalhos de conclusão de 

curso e com desenvolvimento de pesquisas. 

 

Art. 9º É parte da estrutura do Programa, uma Comissão Permanente de Apoio à Pós-

graduação. 

§ 1º A Comissão referida no caput deste artigo, será constituída pela coordenação e vice-

coordenação e quatro docentes com credenciamento no PPGENF, escolhida(o)s em 

reunião do corpo docente. 

§ 2º Compete à Comissão Permanente de Apoio à Pós-graduação, propor estratégias para 

crescimento e sustentabilidade do Programa, tendo como principais atribuições:  

 

I- Monitorar a produção intelectual de docentes credenciada(o)s no Programa; 

II-  Monitorar a produção intelectual de discentes do Programa; 

III- Organizar e realizar Seminário de Autoavaliação do Programa; 

IV- Propor ações a partir do resultado de autoavaliações do Programa e de avaliações 

da CAPES; 

V- Propor critérios, normas internas e resoluções necessárias ao  andamento do 

Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO, ADMISSÃO E MATRÍCULA DE ESTUDANTES 

 

Art. 10º A admissão aos cursos de Doutorado e Mestrado dar-se-á na área e linhas de 

pesquisa do Programa. 

Parágrafo Único. A solicitação eventual de mudança de linha de pesquisa por discentes será 

julgada pelo Colegiado. 

 

Art. 11º As inscrições para a seleção aos cursos de Doutorado e Mestrado serão abertas por 

editais da Pró-Reitoria de Ensino Pós–Graduação ou equivalente e do PPGENF.  

Parágrafo único. A matrícula será realizada de acordo com o Regimento Geral de Matrícula 

da UFBA em vigor. 
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Art. 12º A seleção para ingresso no Doutorado e no Mestrado será realizada por comissões 

compostas por docentes com credenciamento no Programa e externas/os ao Programa, 

preferencialmente de outras IES do País, e será regida por editais específicos. 

 

Art. 13º O processo seletivo terá uma coordenação geral 

§ 1º São atribuições da coordenação geral do processo seletivo: 

I -   Organizar e supervisionar o processo seletivo; 

II - Formular o cronograma de trabalho das comissões, os instrumentos de avaliação das 

provas, e submetê-los à aprovação do Colegiado; 

III - Responder a requerimento de candidatas/os, encaminhado à coordenação do PPGENF, 

sobre questões relativas ao processo seletivo; 

IV - Sistematizar as informações contidas nas atas das comissões de seleção; 

V - Conduzir o processo seletivo, encaminhando ao Colegiado as Atas das Comissões de 

Seleção, assim como o Relatório Final do Processo Seletivo; 

VI - Elaborar minuta do Edital da seleção a ser submetido ao Colegiado. 

 

§ 2º - Compete à comissão de seleção: 

I - Escolher consultoria ad hoc, quando couber, para compor a comissão; 

II - Elaborar, aplicar e corrigir prova de conhecimento; avaliar o desempenho de cada 

candidata/o nas provas previstas no Edital da Seleção; 

III - Elaborar ata/relatório de cada prova ou etapa da seleção; 

IV - Resolver, de comum acordo, os casos de conflitos de interesse identificados durante as 

provas. 

§ 3º São pré-requisitos para inscrição no processo seletivo do Programa:  

I - Ter graduação em curso de duração plena reconhecido pelo MEC (para Mestrado e 

Doutorado); portar diploma de Mestrado, reconhecido pela CAPES/MEC (para o doutorado); 

 

Art. 14º Serão admitidas transferências de estudantes de curso de Mestrado ou Doutorado da 

UFBA ou de outras instituições de ensino superior, desde que haja vaga no curso pretendido 

(Mestrado ou Doutorado) e disponibilidade para o pleno atendimento acadêmico, incluindo 

necessariamente, a disponibilidade de orientação. 
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CAPÍTULO IV 

DO REGIME DIDÁTICO 

SECÇÃO I - DO CURRÍCULO 

Art. 15º O regime didático dos cursos de Mestrado e Doutorado está previsto no Projeto 

pedagógico de cada curso. 

 

Art. 16º As normas relativas às atividades didáticas são objeto de resoluções emanadas do 

Colegiado. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 17º Os casos omissos serão tratados pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 18º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em 22/07/2014. 

Aprovado pela Congregação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, em 

29/07/2014. 

 


