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CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFBA 

TRIÊNIO 2013-2015 

 

Em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem ocorrida em 

27/02/2013, foram aprovados os seguintes critérios para credenciamento docente para as 

categorias Permanente, Colaboradora/Colaborador. 

 

DOCENTE  PERMANENTE 

1. Ter publicado artigos em periódicos Qualis B1 ou superior nos três anos anteriores 

à data de solicitação de credenciamento, cuja pontuação total atenda aos critérios de 

avaliação da CAPES para o curso 5, no período da solicitação.   

 

2. Ter coordenado, pelo menos, 1 projeto de pesquisa financiado nos últimos três 

anos, na modalidade auxílio financeiro ou bolsa.  

 

3. Ter concluído orientação de no mínimo, 1 dissertação de mestrado ou tese de 

doutorado ou concluído 2 co-orientações de dissertação de mestrado ou de tese de 

doutorado. 

 

 

DOCENTE COLABORADORA/ COLABORADOR 

1. Ter publicado artigos em periódicos Qualis B1 ou superior nos três anos 

anteriores à data de solicitação de credenciamento, cuja pontuação total atenda 

aos critérios de avaliação da CAPES para curso 4, no período da solicitação.   

 

2. Ter coordenado pelo menos 1 projeto de pesquisa financiado nos últimos 3 anos, 

na modalidade auxílio financeiro ou bolsa ou ter projeto com mérito científico  

aprovado por agência de fomento ou instituição acadêmica. 

 

3. Ter concluído, no mínimo, co-orientação de 1 dissertação de mestrado ou ter 

concluído a orientação de 3 trabalhos de conclusão de curso (graduação ou 

especialização) e/ou projetos de iniciação científica nos últimos 3 anos. 

 

 

CRITÉRIOS PARA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 

 

O prazo máximo de permanência de docentes na categoria docente 

COLABORADORA/COLABORADOR é de 3 anos, conforme explicitado a seguir: 
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1. Se a(o) colaboradora/colaborador tiver sido credenciada(o) no 1º ano do triênio, 

terá 3 anos para atender aos critérios da categoria DOCENTE PERMANENTE; 

 

2. Se a(o) colaboradora/colaborador tiver sido credenciada(o) no 2º ano do triênio, 

terá 2 anos para atender aos critérios da categoria DOCENTE PERMANENTE, 

considerando que a produção do ano anterior será somada aos dois anos seguintes 

para fins de avaliação. 

 

3. No último ano do triênio, só haverá credenciamento de docentes na categoria 

PERMANENTE. 

 

4. A(o)s docentes da categoria PERMANENTE deverão atingir ao final do triênio, a 

pontuação mínima para cursos nota 5, segundo os critérios da CAPES no período 

da avaliação. 

 

 

 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO  

 

1 Novos credenciamentos serão efetuados anualmente no primeiro trimestre. 

 

2 O recredenciamento ocorrerá a cada triênio com avaliação anual, no primeiro trimestre. 

 

 

 

Salvador, 27/02/2013 

 

Profª Drª Edméia de A. C. Coelho 

Coordenadora 

Profª Drª Fernanda Carneiro Mussi 

Vice-coordenadora 

 


