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RESOLUÇÃO Nº 002/2019 
 

Em conformidade com a Portaria da CAPES No. 81, de 3 de junho de 

2016 e com base no Documento de Área da Medicina II da CAPES 

que estabelece normas para credenciamento de docentes 

permanentes e colaboradores no PGPAT. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Patologia, no uso de suas atribuições, resolve: 
 

Art. 1º- Cabe ao Colegiado julgar as postulações para credenciamento de docentes permanentes e 

colaboradores conforme os critérios estabelecidos nesta resolução. 
 

Art. 2º - O credenciamento de docentes será realizados a cada 12 ou conforme necessidade do PGPAT 

e definição do colegiado. 

 

§ 1º- O colegiado do curso indicará uma comissão para avaliar a solicitação de credenciamento de 

docentes permanentes e colaboradores. 

 

Art. 3º - Para o credenciamento como docente permanente desta Pós-graduação, o postulante deverá 

ter título de doutor e atender aos seguintes critérios: 

 

a) Possuir vínculo formal com a UFBA e/ou FIOCRUZ.  

b) Excepcionalmente, poderão ser credenciados Professores Permanentes com vínculo formal com 

instituições conveniadas a UFBA e/ou FIOCRUZ. Em caso de confirmação do credenciamento, 

os docentes que se enquadrem nesta situação deverão encaminhar ofício assinado pela autoridade 

máxima da instituição manifestando a sua anuência quanto a participação do docente no PGPAT. 

c) Professor e/ou pesquisador aposentado de uma das instituições acima especificadas (UFBA e/ou 

FIOCRUZ) poderão pleitear o credenciamento ao PGPAT, desde que estejam vinculados a 

algum Departamento da Área das Ciências Biológicas ou Biomédicas da UFBA ou, em caso de 

pesquisador da FIOCRUZ, estar em atividade de pesquisa na FIOCRUZ. 

d) A produção intelectual (científica e/ou técnica) do docente informada deverá guardar estreita 

relação com a proposta do curso, com a(s) área(s) de concentração e com as linhas de pesquisa 

PGPAT; 

e) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, com ORCID vinculado ao CV Lattes  

f) Participar efetivamente de disciplinas ofertadas pelo PGPAT, bem como ofertar novos 

componentes curriculares, em acordo com as demandas do programa. 

g) Ter produção técnico-científica regular, compatível com os critérios estabelecidos para cursos 

de excelência da área de Medicina II da CAPES (publicações, patentes depositadas, patentes 

concedidas, livros e capítulos de livros científicos), como segue: 

i- Mínimo de 75% de sua produção científica no período de 2017-2019, deverá corresponder aos 

estratos classificados como A2 e/ou A1 (conforme Relatório do Qualis Periódicos 2019 definido 

pela Área Medicina II), com participação de orientando vigentes ou egressos (5 anos) 

ii- Candidatos deverão indicar e justificar as cinco (5) melhores produções (bibliográficas ou 

técnicas) no período de 2017-2019. A produção científica deve guardar coerência com a proposta do 

programa, além linhas de atuação e/ou pesquisa. 

e) Demonstrar liderança em pesquisa, através de publicações como autor correspondente. 

f) Atuar em, no máximo, 1 (hum) programa de Pós-Graduação, excluindo o PGPAT. 

h)  Comprovar captação de recursos financeiros em agências de fomento à pesquisa, entre 2017-2019. 
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i)  Comprovar ações de internacionalização. 

j) Demonstrar inserção social das suas ações acadêmicas. 

 

§ 1º Novos postulantes que atendam aos itens acima especificados, poderão ser diretamente 

credenciados como docentes permanentes, a critério do colegiado, considerando atuação pregressa 

em outros cursos de Pós Graduação com classificação Capes 5 ou maior. 

 

Art. 4º- Para o credenciamento como docente colaborador desta Pós-graduação, o postulante deverá 

deverá ter título de doutor e atender aos seguintes critérios: 

 

 

a) Possuir vínculo formal com a UFBA e/ou FIOCRUZ.  

b) Excepcionalmente, poderão ser credenciados Professores Colaboradores com vínculo formal 

com instituições conveniadas a UFBA e/ou FIOCRUZ. Em caso de confirmação do 

credenciamento, os docentes que se enquadrem nesta situação deverão encaminhar ofício 

assinado pela autoridade máxima da instituição manifestando a sua anuência quanto a 

participação do docente no PGPAT. 

c) A produção intelectual (científica e/ou técnica) do docente informada deverá guardar estreita 

relação com a proposta do curso, com a(s) área(s) de concentração e com as linhas de pesquisa 

PGPAT; 

d) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, com ORCID vinculado ao CV 

Lattes.  

e) Comprovar captação de recursos financeiros no período de 2017-2019, devendo ter projeto com 

financiamento vigente; 

f) Ter produção técnico-científica regular, compatível com os critérios estabelecidos para cursos 

de excelência da área de Medicina II da CAPES (publicações, patentes depositadas, patentes 

concedidas, livros e capítulos de livros científicos), como segue: 

i- Mínimo de 65% de sua produção científica no período de 2017-2019 deverá corresponder aos 

estratos classificados como A2 e/ou A1 (conforme Relatório do Qualis Periódicos 2019 definido 

pela Área Medicina II); Em caso de pleiteante que já atue em outros PPG, 65% de sua produção 

deverá ter participação de orientando vigentes ou egressos (5 anos); Em caso de Docentes com 

menos de 4 anos de atuação em PPG, o percentual da produção científica no período de 2017-2019 

nos estratos A2 e/ou A1 deverá ser, no mínimo 50%. Este mesmo valor será aplicado para a produção 

com orientados e/ou egressos. 

ii- Candidatos deverão indicar com justificativa suas cinco (5) melhores produções (bibliográficas 

ou técnicas) no período de 2017-2019. A produção científica deve guardar coerência com a proposta 

do programa, além linhas de atuação e/ou pesquisa. 

g) Ter, no mínimo, experiência concluída de Co-orientação e/ou orientação de Mestrado e/ou 

Doutorado; 

h) Em caso de solicitação de vínculo como docente colaborador que já participa de um outro 

programa de pós-graduação há mais de 4 anos, o mesmo deverá ter concluído e/ou estar prestes 

a concluir (até o mês de Dez/2019)  a orientação de, no mínimo, um estudante de mestrado. 

 

Art. 5º – Os docentes permanentes deverão representar, pelo menos, 70% do quadro de docentes do 

programa, enquanto que os docentes colaboradores não poderão exceder 30% do total de docentes 

do programa.  

 

Art. 6º- O docente colaborador que já participa de outro Programa poderá solicitar credenciamento como 

docente permanente, desde que atenda aos critérios estabelecidos no Art. 3 desta resolução. 
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§ 1º - O Docente Colaborador recém ingresso no PGPAT poderá orientar apenas 01 (um) discente, 

em nível de Mestrado, sendo necessário a conclusão deste estudante para que o postulante se 

candidate a orientação de Doutorado; neste caso, a prioridade será dada a orientação de egresso 

do orientador em questão.    

 

Art. 7º - Caberá ao colegiado a decisão final quanto ao credenciamento de docentes que atenderem aos 

requisitos desta resolução, conforme pareceres emitidos pela Comissão de Credenciamento designada 

pelo colegiado do PGPAT e, com base, no planejamento estratégico do PGPAT 

 

Art 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 11º - Os casos omissos deverão ser apreciados pelo colegiado do PGPAT. 

 

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Salvador, em 03 de outubro de 2019 

 

 


