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NORMA PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PARA O ENSINO NA ÁREA DE SAÚDE DA FACULDADE 
PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS) 

 

O Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na 
Área de Saúde, considerando a necessidade de regulamentar o ingresso e a permanência 
de docentes permanentes, colaboradores e visitantes no Programa, apresenta as normas 
para o credenciamento e recredenciamento docente e no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:  

I – DAS DEFINIÇÕES E COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

Art. 1º - Definições:  

1. Credenciamento é o processo de entrada de um novo docente no quadro de docentes 
permanentes e colaboradores do Programa.  

2. Recredenciamento é o processo de avaliação ao final de cada período de avaliação da 
CAPES de docente que já atue no programa, que poderá resultar em sua manutenção ou 
não como docente permanente do Programa.  

3. Professor credenciado é aquele que passou pelo processo de credenciamento ou 
recredenciamento, de acordo com as normas definidas nesta resolução. 4. 
Descredenciamento é o processo de saída de um docente que atua no Programa. Art.  

2º – Apenas docentes credenciados estarão aptos a orientar alunos de mestrado no 
Programa.  

Art. 2º – O credenciamento e o recredenciamento deverão ser avaliados por comissões 
especificamente nomeadas pelo colegiado para tal fim, formadas por 3 (três) docentes 
do Programa. 

§1º - A comissão deverá avaliar os candidatos para credenciamento, ou para 
recredenciamento, considerando: a atuação profissional e produção científica no período 
avaliativo imediatamente anterior, declarada em Currículo Lattes, e;  

§2º - O credenciamento, recredenciamento ou descredenciamento deverão ser 
aprovados pelo colegiado, ouvido o parecer da comissão de avaliação. 

Art. 3o. O corpo docente do Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de 
Saúde é composto por três categorias: 

I. Docente permanente: responsável por orientar mestrandos e estudantes de graduação, 
ministrar disciplinas, desenvolver projetos de pesquisas, ter experiência, demonstrada 
pela publicação de artigos científicos e sobretudo na geração de produtos 



 

 
 

técnicos/tecnológicos, além de histórico de atuação acadêmica em temáticas abordadas 
nas disciplinas e projetos de pesquisa do Programa. Deve também participar das 
atividades administrativas da Pós Graduação. Deve ter vínculo institucional com o IMIP. 
 
II. Docente colaborador: responsável por orientar/coorientar mestrandos e estudantes de 
graduação, ministrar disciplinas, desenvolver projetos de pesquisas e publicar em 
periódicos indexados dentro das linhas de pesquisa do Programa e colaborar nas 
atividades acadêmicas e administrativas do Programa. (Recomenda-se que o total de 
orientações do docente colaborador não ultrapasse 10% das orientações produzidas pelo 
Programa). Pode ou não ter vinculação institucional com o IMIP. 

III. Docente visitante: Docente Pesquisador convidado para atuar em projetos dentro das 
linhas de pesquisa do Programa, em colaboração com docentes permanentes, que 
demonstre impacto positivo no desempenho acadêmico, a partir de competências e 
ações diretamente relacionadas ao desenvolvimento do Programa, sobretudo na geração 
de produtos técnicos/tecnológicos. O Docente Pesquisador visitante pode coorientar 
dissertações, pesquisas de iniciação científica e participar de disciplinas e atividades 
acadêmicas coordenadas por docentes do Programa.  

II – DO CREDENCIAMENTO  

Art. 4º – O processo de credenciamento poderá ocorrer a qualquer momento, a pedido 
do interessado desde que possuam o Título de Doutor e cumpra os requisitos mínimos 
estabelecidos pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na 
Área de Saúde.  

Art. 5º – Os candidatos ao credenciamento serão avaliados através da submissão de um 
Plano de Trabalho para a atuação no ano seguinte em linha de pesquisa do Programa e 
conforme sua produção média mínima no último período avaliativo (sempre de acordo 
com os períodos de avaliação do programa feita pela CAPES) 

§ 1o - Serão considerados os seguintes itens e requisitos mínimos para o credenciamento:  

I.  Publicação de, no mínimo 2 (dois) artigos, em periódicos nacionais ou internacionais de 
com QUALIS mínimo B1 na área de Ensino, conforme critérios da CAPES; 

II. Produção técnica, no mínimo 2 (dois) produtos técnicos nos estratos T1 a T3 em áreas 
correlatas às linhas de pesquisa do Programa;  

III. Participação em, no mínimo, 1 (um) projeto de pesquisa, em áreas correlatas às linhas 
de pesquisa do Programa, aprovado por instância superior ou órgão de fomento.  

IV. Orientações:  

- Requisito mínimo: ter orientado pelo menos um trabalho de Iniciação Científica, 
aprovado institucionalmente por instância superior ou por agência de fomento, ou ter 
orientado uma monografia de final de curso, ou uma coorientação de mestrado ou 
doutorado. 



 

 
 

§ 2o. Todo processo de credenciamento deve receber aprovação do Colegiado Programa 
de Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde. Os docentes 
colaboradores terão prioridade de acesso ao quadro de docentes permanentes, desde 
que exista vacância e preencham os critérios exigidos. 

III – DO RECREDENCIAMENTO  

Art. 6º - O processo de recredenciamento deverá ser realizado a cada final de período de 
avaliação da CAPES, com emissão de conceito para todos os docentes do Programa.  

§1º - Antes do início do processo de recredenciamento o coordenador deverá solicitar a 
todos os docentes do programa seus Currículos. 

§ 2o. Será exigido para o docente permanente no último quadriênio: 

I. Orientação de, no mínimo, 3 (três) dissertações; 

II. Orientação de, no mínimo 2 (dois)  discentes de graduação e/ou de curso de 
especialização e/ou de residência; 

III. Mínimo de 4 (quatro) publicações bibliográficas, quando artigo científico indexados, 
ser no mínimo B1 - QUALIS CAPES – área de Ensino, quando livro ou capítulo de livro, 
estrato mínimo de L1 ou L2 e mínimo de 4 (quatro) produtos técnico/tecnológicos nos 
estratos T1 a T3 que envolvam discentes e egressos do Programa e demonstrem impacto 
geral na sociedade, com ênfase em ensino em saúde no último quadriênio; 

IV. Vinculação a uma das linhas de pesquisa do Programa; 

V. Ministrar no mínimo 2 (duas) disciplinas no curso no último quadriênio; 

VII. Participação em projeto pesquisa do Programa. 

§ 3o. Será exigido para o docente colaborador no último quadriênio: 

I. Orientação ou coorientação de pelo menos 2 (duas) dissertações; 

II. Orientação de discentes de graduação, de curso de especialização e/ou de residência; 

III. Mínimo de 1 (uma) publicação de artigo científicos indexado (mínimo B1 - QUALIS 
CAPES – área de Ensino) e de 2 (dois) produtos técnico/tecnológicos nos estratos T1 a T3 
que envolvam, docentes, e/ou discentes, e/ou egressos do Programa e demonstrem 
impacto geral na sociedade, com ênfase em ensino em saúde; 

IV. Vinculação a uma das linhas de pesquisa do Programa; 

V. Disponibilidade para co-ministrar disciplinas do curso; 



 

 
 

Art. 7o. Serão descredenciados por decisão do Colegiado do Programa de Mestrado 
Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde os docentes permanentes que 
ao longo do último quadriênio não tenham orientado dissertações e que não tenham 
publicado em periódicos indexados e não apresente produção técnica conforme os 
critérios da CAPES compatível com a nota do Programa. No caso dos docentes 
colaboradores, serão descredenciados àqueles que ao longo do último quadriênio não 
tenham coorientado dissertações e que não tenham publicado em periódicos indexados 
e não apresente produção técnica. 

Norma para Credenciamento e Recredenciamento Docente do Programa de Mestrado 
Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde , baseada no documento de 
área e ficha de avaliação da área de Ensino da CAPES, 

 

 

04 de dezembro de 2020. 
 
 
 

________________________________________________ 
Prof. José Roberto da Silva Junior 

Coordenador Programa de Mestrado Profissional em  
Educação para o Ensino na Área de Saúde da FPS 

 
 
 

 


