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Artigo 1° - No Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do               
Ambiente, de agora em diante identificado como PPGM, os docentes podem ser            
credenciados/recredenciados em uma das seguintes categorias: 
I - docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa; 
II - docentes visitantes; 
III - docentes colaboradores; 
IV- docentes participante externo. 
 
Artigo 2° - Os pedidos de credenciamento/recredenciamento no PPGM estão vinculados           
aos períodos de avaliação da CAPES. 
§ 1º A solicitação de credenciamento/recredenciamento deverá ser encaminhada no          
primeiro trimestre de cada ano, por escrito à Coordenação do PPGM. 
§ 2º Os docentes submeter-se-ão a recredenciamento no início do último ano de cada              
triênio avaliativo da CAPES, independente do tempo de credenciamento no Programa, 
§ 3º Cabe à Coordenação do PPGM solicitar aos docentes credenciados que se manifestem              
quanto à sua permanência no Programa nos termos definidos no Artigo 3º nesta Instrução              
Normativa. 
 
Artigo 3° - O pedido de credenciamento/recredenciamento será encaminhado pelo docente           
interessado, através de ofício, dirigido a Coordenação do PPGM, 
Parágrafo Único -  No oficio deverá constar, no que couber: 
I- Tipo de credenciamento/recredenciamento desejado. 
II - Disciplina a ser oferecida, com justificativa de seu oferecimento para o PPGM. 
a – Em se tratando de recredenciamento o docente informará a(s) disciplina(s) sob sua              
responsabilidade. 
b - Em caso de disciplina compartilhada com outro professor, já credenciado pelo             
programa, carta do mesmo informando seu acordo com o compartilhamento e condições. 
c- Em caso de disciplina já existente na grade e ainda não oferecida, deve ser indicada                
carga horária e ementa de acordo com o indicado no projeto do mestrado, desenvolvimento              
do programa e bibliografia básica. 
III – Disponibilidade de orientação e coorientação. 
IV – Participação em Projeto de Pesquisa indicando em qual Projeto Estruturante se insere. 
V – Informação sobre eventual atuação docente em outro Programa de Pós Graduação e              
respectiva categoria. 
 



Artigo 4° - A avaliação dos pedidos de credenciamento/recredenciamento será realizada           
por comissão específica indicada pelo Colegiado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,             
após sua designação. 
a – A indicação da Comissão deverá ocorrer na reunião ordinária do mês de fevereiro de                
cada ano. 
b - O Colegiado será responsável pela aprovação final do credenciamento e de sua              
divulgação em até 30 (trinta) dias após a conclusão da avaliação pela comissão. 
 
Artigo 5º - O pedido de credenciamento/recredenciamento poderá ser: 
I – Aprovado. 
II - Aprovado com sugestão de modificação de tipo de credenciamento; quando couber ao              
solicitante aceitar a indicação e, apenas depois deste aceite haverá a publicação da lista de               
credenciados. 
III – Recusado. 
 
Artigo 6º - A avaliação anual dos docentes do PPGM será feita a partir da análise dos                  
documentos de Planejamento Anual de Atividades do Docente do PPGM e do Relatório de              
Atividades Anual. Esses documentos deverão ser entregues sempre em dezembro de cada            
ano. 
I- O Planejamento Anual de Atividades do Docente do PPGM, com programação para            
o ano seguinte, levará em conta:  
a) Disciplina(s) a serem ofertadas na pós-graduação e/ou  graduação; 
b) Orientação e coorientação em curso, e disponibilidade de novas orientações e           
coorientações; 
c) Produção científica, técnica e participação em eventos científicos;  
d) Participação em projetos de pesquisa (em andamento e novas propostas); 
e) Previsão de afastamento (licença-prêmio; pós-doutorado, entre outros); e, 
f) Atuação em setores administrativos na UEFS e/ou externos à UEFS; 
II- O Relatório de Atividades Anual deverá ser feito com base no planejamento             
proposto no final do ano anterior. 
Parágrafo Único - é de responsabilidade do docente a entrega dos documentos listados             
nesse Artigo, nos prazos previstos, sob pena de prejuízos na sua manutenção no Programa. 
 
Artigo 7° - De acordo com as portarias CAPES nº01/2012, de 04 de janeiro de 2012 e                 
nº02/2012, de 04 de janeiro de 2012 integram a categoria de docentes permanentes os              
docentes assim enquadrados, declarados e relatados anualmente pelo PPGM, e que           
atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 
I - desenvolver atividades de ensino no PPGM; 
II - participar de projetos de pesquisa do programa; 
III – estar apto a orientar alunos de mestrado do PPGM; 
IV - tenham vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter excepcional            
considerado as especificidades de áreas, instituições e regiões, se enquadrem em uma das             
seguintes condições especiais: 
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 programa; 
c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do programa; 
d) quando, a critério do programa, o docente permanente não atender ao estabelecido pelo              
inciso I do caput deste artigo devido a não programação de disciplina sob sua              
responsabilidade ou ao seu afastamento para a realização de estágio pós-doutoral, estágio            



sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência e Tecnologia, desde que atendidos            
todos os demais requisitos fixados por este artigo para tal enquadramento.  
Artigo 8º - Para obter o credenciamento/recredenciamento como Permanente o docente            

será avaliado com base no Currículo Lattes-CNPq atualizado, a partir dos seguintes            
critérios: 
I - Índice de produção baseado no documento da Área de Ciências Ambientais; 
II – Experiência em orientações e/ou coorientações de mestrado; 
III – Experiência de docência na graduação e/ou Pós-Graduação;  
IV – Participação em projetos de pesquisa. 
 
Artigo 9º - Em conformidade com o art. 3º da Portaria CAPES nº 02/2012, integram a                
categoria de docentes 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 PPGM, sendo-lhes permitido atuar como           
orientadores e em atividades de extensão. 
 
Parágrafo único. Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido           
no caput deste artigo e tenham sua atuação no programa viabilizada em contrato de              
trabalho por tempo determinado com a instituição ou por bolsa concedida, para esse fim,              
pela própria instituição ou por agência de fomento. 
 
Artigo 10 - De acordo com o art. 4º da Portaria CAPES Nº 02/2012, integram a categoria                 
de docentes colaboradores os demais membros do corpo docente do PPGM que não             
atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou            
como visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de            
pesquisa ou atividades de ensino, extensão e/ou da orientação de estudantes,           
independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a UEFS. 
§ 1º A categoria Docente Participante Externo poderá abrigar coorientadores esporádicos e            
neste caso o credenciamento terá caráter pontual, sendo mantido apenas enquanto a            
orientação estiver em andamento. 
§ 2º  Para a coorientação será exigido: 
 I. diploma de doutorado validado pelo MEC,  
 II. Currículo Lattes-CNPq atualizado. 
 
Artigo 11 - Em função de o Programa ter a perspectiva, em curto prazo, de Doutorado, e                 
estando em fase de consolidação, o Colegiado do PPGM poderá contar com Docentes de              
outras Instituições no seu quadro de Professores Permanentes que deverão atender aos            
critérios contidos no Artigo 3º dessa Instrução Normativa. 
  
Artigo 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGM. 
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