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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Dispõe sobre Credenciamento Docente 

 

Art. 1º  

O credenciamento deve ser solicitado pelo docente ao colegiado do Mestrado 

Profissional em Educação que designará uma comissão para avaliação da solicitação de 

credenciamento. 

 

Art. 2º  

A solicitação de credenciamento será feita online no endereço 

http://www.mpe.faced.ufba.br. É requerido o preenchimento do formulário (disponível 

no site do Programa) que consta de: 

a) Dados pessoais e profissionais; 

b) Plano de trabalho especificando as pretensões de atuação técnico/científica no 

programa (anexar documento); 

c) Endereço do Curriculum Lattes (será considerada apenas a produção dos últimos 03 

anos); 

d) Anuência do Departamento ou instância correspondente (anexar documento). 

 

§1º O credenciamento do docente ocorrerá em uma das três categorias a seguir: 

permanente, colaborador ou visitante, não podendo o número de professores 

colaboradores ultrapassar 1/3 do número de professores permanentes. O credenciamento 

do professor visitante obedecerá a regras específicas a serem definidas pelo Colegiado 

do MPE 

 

Art. 3º 

A Comissão de Avaliação de credenciamento avaliará o currículo Lattes dos últimos 3 

(três anos) levando em conta os seguintes critérios: 

a) Formação – titulação mínima exigida: Doutor, com diploma; 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Educação 

Mestrado Profissional em Educação 
 

Av. Reitor Miguel Calmon - Vale do Canela - 40110-100 - Salvador - Bahia - Brasil 
Tel/Fax. (071) 3283-7264 :. Fax (071) 3283-7262 

 

b) Produção bibliográfica/técnica/cultural: 5 (cinco) produtos qualificados, sendo no 

mínimo 3(três) publicações bibliográficas. Das 3 (três) publicações bibliográfica  exige-

se no mínimo 1 (uma) publicação em periódico com classificação B2 ou superior e 2 

(duas) em capítulos de livros qualificados, periódicos e textos completos em anais de 

congressos qualificados pela área Educação; incluem-se publicações no prelo com 

comprovante de aceite e excluem-se publicações de autoria de mais de 3 autores; 

c) Orientação de pesquisa – ao menos 4 (quadro) incluindo-se teses, dissertações, 

monografias de graduação, especialização ou iniciação científica; 

d) Docência de nível superior – no mínimo, 1 (um) ano (estágio docente orientado não 

será considerado); 

e) Experiência com ensino básico – docência, participação em pesquisa e/ou projetos de 

relevância social.  

 

Art. 4º 

A comissão de avaliação de credenciamento irá indicar, a partir dos critérios 

determinados nesta resolução, o aceite ou não do docente para o Programa. 

 

 

Salvador, 03 de dezembro de 2013. 

 

Maria Inez da Silva de Souza Carvalho 

Coordenadora do Curso 


