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Instrução Normativa Nº 01 do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba, aprovada em 06 de 

junho de 2018. 

 
 

Ementa: especifica os critérios de 
credenciamento, acompanhamento e 
descredenciamento de docentes 
permanentes, visitantes ou colaboradores/as 
no Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Saúde, da Universidade 
Estadual da Paraíba. 

 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, da 

Universidade Estadual da Paraíba (PPGPS/UEPB), no uso de suas 

atribuições, conferidas pelo Artigo 9º de seu Regimento, considerando a 

necessidade de regulamentar o credenciamento, acompanhamento e 

descredenciamento de docentes permanentes, visitantes ou colaboradores/as  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DO CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Art. 1º O credenciamento, acompanhamento e descredenciamento é de 

competência do colegiado do PPGPS, que poderá designar uma comissão 

para avaliar a proposta do professor candidato, no caso de credenciamento, ou 

atividades e produções de professores permanentes. A comissão será 

composta por três docentes do programa e deverá ser constituída em reunião 

de colegiado; 

 

Art. 2° Para ser credenciado no PPGPS, através de candidatura própria, o 

docente deverá atender os seguintes critérios:  
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I. Possuir título de Doutor ou Livre Docência;  

II. Possuir três produtos científicos (artigos, capítulos ou livros) nos últimos três 

anos, sendo, pelo menos, um deles com Qualis internacional (A1 e A2; L4 e L3) 

e dois com qualis nacional (B1, B2, B3; L1 ou L2); 

III. Os artigos científicos devem possuir Qualis em Psicologia e devem estar 

publicados ou aceitos para publicação (com devida comprovação da revista ou 

da editora); 

IV. Ter disponibilidade mínima de 10 horas semanais; 

V. Ter disponibilidade para lecionar disciplinas da grade curricular do curso;  

VI. Ter disponibilidade para orientação dos alunos do Programa. No caso de 

professor permanente exigem-se, no mínimo, duas novas vagas para 

orientação, salvo casos específicos a ser avaliado pelo colegiado.  

VII. Ter disponibilidade para atividades administrativas acadêmicas. 

Parágrafo Único - O professor solicitará credenciamento através de 

requerimento dirigido à coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Saúde, devidamente protocolado, no qual deverão ser anexados: 

carta de solicitação de credenciamento justificando seu interesse pelo PPGPS; 

documentos comprobatórios de produtividade científica; um plano de trabalho 

contendo um projeto de pesquisa estruturante a ser desenvolvido no 

quadriênio, adequado à linha de pesquisa pretendida; possíveis disciplinas a 

serem ministradas e indicação de carga semanal e categoria pretendida 

(colaborador, visitante ou permanente). 

 

Art. 3°. Os professores permanentes constituem o núcleo principal de docentes 

do programa, e atendem os seguintes pré-requisitos, conforme Portaria no. 

81/2016 da CAPES: 

I - Desenvolve atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação;  

II - Participa de projetos de pesquisa do PPGPS;  

III- Orienta alunos de mestrado, sendo devidamente credenciado como 

orientador pela instituição;  

IV - Possui vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter 

excepcional, consideradas as especificidades de áreas, instituições e regiões, e 

se enquadrem em uma das seguintes condições: 
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a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de 

agências federais ou estaduais de fomento;  

b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham 

firmado com a instituição termo de compromisso de participação como docente 

do PPGPS;  

c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do 

PPGPS;  

d) a critério do PPGPS, quando o docente estiver em afastamento longo para a 

realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e não atender ao estabelecido pelos 

incisos I e II deste artigo, desde que atendidos os demais requisitos fixados. 

 

Art. 4º. O docente permanente poderá atuar em outro PPG desde que: 

I. A atuação como docente permanente seja de, no máximo, em até 2 

PPG's.; 

II. Sua carga horária mínima no PPGPS seja de 10 horas semanais. 

 

Art. 5º. Integram a categoria de visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que 

sejam liberados, mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal 

vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de 

dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no 

programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de 

extensão.  

Parágrafo único. A atuação dos docentes ou pesquisadores visitantes no 

programa deverá ser viabilizada por contrato de trabalho por tempo 

determinado com a instituição ou por bolsa concedida para esse fim, pela 

própria instituição ou por agência de fomento. 

 

Art. 6º Integram a categoria de colaboradores os demais membros do corpo 

docente do programa que não atendam aos requisitos para serem 

enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, incluídos os 

bolsistas de pós-doutorado, mas que participem de forma sistemática do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão 
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e/ou da orientação de estudantes, independentemente de possuírem ou não 

vínculo com a instituição. 

 

 
 

CAPÍTULO II 
DO ACOMPANHAMENTO DE DOCENTES 

 

 

Art. 7º O acompanhamento de docentes também é de competência do 

colegiado do PPGPS e será realizado no ano posterior à avaliação 

quadrienal da área e registrado em formulário específico para futuras 

comparações e avaliações do programa. 

A avaliação será realizada a partir dos seguintes critérios: 

I. Participação nas atividades de ensino, orientação e grupos de 

pesquisa; 

II. Coordenação e execução de projetos de pesquisa e extensão; 

III. Comparecimento às reuniões do colegiado e participação em 

comissões examinadoras;  

IV. Produção científica, técnica, artística ou cultural e ações de inserção 

social, nos últimos quatro anos, considerando os critérios 

estabelecidos pela Área de Avaliação a que está vinculado o 

Programa na CAPES. No que diz respeito à produção científica, o 

número de itens segue a recomendação da área de avaliação da 

CAPES (4 itens por ano de acordo com o Relatório Quadrienal 

2017/Psicologia). 

V. Preenchimento do Currículo Lattes, até dois meses antes do envio do 

relatório anual da Plataforma Sucupira/CAPES. 

Paragrafo Único: O colegiado realizará reuniões anuais para avaliação das 

atividades e produções dos docentes, bem como para planejamento das ações 

do  ano subsequente. 

 

CAPÍTULO II 
DO DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES 



5 
 

 

Art. 8° O descredenciamento do docente é de responsabilidade do colegiado 

do PPGPS e deverá estar pautado no resultado da avaliação do desempenho 

do docente no quadriênio, a partir dos critérios estabelecidos no art. 7 do 

Capítulo II. 

 

Art. 9° O professor permanente que não atingir o número mínimo de oito 

produtos no quadriênio, conforme classificação estabelecida no Art. 2, II, será 

descredenciado; 

 

Art. 10° O docente que em quatro anos consecutivos não atender ao contido 

neste artigo ou em outras normas estabelecidas pelo Colegiado será 

descredenciado do programa, até cumprir com os critérios e solicitar novo 

credenciamento. 

 

 

 


