
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Instituto de Psicologia - IPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI 

MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO  

 

 

RESOLUÇÃO nº 01/2020  

 

Institui critérios e procedimentos para o 

credenciamento, e recredenciamento de 

docentes permanentes e colaboradores no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 

da Bahia (PPGPSI/UFBA), no uso de suas atribuições regimentais e considerando a 

necessidade de regulamentar os critérios e os procedimentos para credenciamento e o 

recredenciamento do seu corpo docente,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O credenciamento e o recredenciamento de docentes no PPGPSI/UFBA inserem-

se no projeto de autoavaliação aprovado pelo Colegiado, buscando assegurar a 

manutenção e melhoria do ajuste entre o corpo docente e o desempenho esperado pelo 

Programa, tendo em vista as diretrizes do seu planejamento estratégico.  

   

Art. 2o. O credenciamento de novos docentes deve ser realizado duas vezes ao ano, ao 

término de cada semestre, quando serão avaliados, em conjunto, os pedidos chegados até 

15 dias antes da data definida pelo Colegiado do PPGPSI.  

Parágrafo Único: O Colegiado do PPGPSI, deverá definir e divulgar o seu calendário para 

o semestre fixando o período para a avaliação dos pedidos de credenciamento de novos 

docentes.  

 

Art. 3o. O processo de recredenciamento ocorrerá para todo o corpo docente que se 

encontra atuando no Programa, com a periodicidade de 4 anos, preferencialmente no 

primeiro ano de um novo quadriênio estabelecido pela CAPES, considerando os 

resultados da autoavaliação conduzida no último ano do quadriênio que se encerrou. 

  

Parágrafo Único: Ao longo do quadriênio, o docente vinculado ao programa poderá 

solicitar desligamento ou mudança de condição de sua inserção (permanente ou 

colaborador), tendo em vista alteração no seu desempenho, considerando os critérios 

utilizados pelo Programa. 
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Art. 4o. Tanto para os novos credenciamentos quanto para o processo de 

recredenciamento, cada docente deverá encaminhar à Coordenação do PPGPSI 

solicitação mediante apresentação de um memorial, contendo: 

I – Justificativa para o pleito, expondo: 

a) as relações entre os interesses de pesquisa do docente e a linha de pesquisa do PPGPSI 

na qual pretende ingressar;  

(b) a inserção em redes de pesquisa nacional e internacional ou o potencial para 

colaborações;  

(c) a disponibilidade de tempo para assumir os encargos demandados por um programa 

de pós-graduação; e, 

(d) no caso de docente de outra unidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia ou 

de outra instituição universitária, documento do superior hierárquico com a autorização 

para dedicação às atividades do PPGPSI.   

II – Indicação dos quatro produtos bibliográficos mais significativos produzidos no 

período avaliado (artigos ou livros/capítulos), indicando o acesso a tais trabalhos (ou 

anexando cópia dos mesmos quando não acessíveis na internet); 

III – Indicação de dois produtos técnicos, dentre aqueles constantes no Qualis Produtos 

Técnicos e Tecnológicos da Área de Psicologia. O docente deve escolher os dois produtos 

mais importantes no período avaliado, com acesso aos mesmos (em meio virtual ou 

impresso). 

IV – Indicação de ao menos uma ação, produto ou projeto de extensão que envolva a 

transferência de conhecimento para segmentos da sociedade, com um resumo 

descrevendo-o e justificando seu impacto social. 

V - Indicação de sua contribuição para as atividades de formação no Programa, indicando 

disciplinas obrigatórias e/ou optativas que poderiam vir a integrar o elenco de disciplinas 

do PPGPSI, sob sua responsabilidade, com respectivas ementas e bibliografias; 

VI - Na condição de recredenciamento, indicar e justificar dois ex-orientandos que se 

destacam na sua trajetória após conclusão do curso. 

VII - Cópia de projeto de pesquisa; 

VIII - Link para acesso à cópia de seu Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, que deve 

estar atualizado até a data da solicitação. 

IX - Link de sua inscrição no Google Acadêmico para acesso a indicadores de impacto 

da sua produção acadêmica. 

 

Art. 5º. Os pedidos de credenciamento e recredenciamento de docentes serão examinados 

por uma comissão formada por dois avaliadores externos ao PPGPSI e um avaliador 

interno, que deverá emitir parecer a ser apreciado pelo Colegiado do Programa.  

Parágrafo 1: O parecer final da comissão sobre o pedido de credenciamento ou 

recredenciamento deve apresentar uma das seguintes conclusões:  

(a) credenciar o docente no núcleo permanente;  

(b) credenciar o docente no núcleo de colaboradores;   

c) especificar, quando pertinente, se o docente se encaixa na condição de Jovem 

Doutor; e,  

d)  não credenciar ou descredenciar o docente;   
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Parágrafo 2:  Somente poderão ser avaliadores internos os docentes do Núcleo Docente 

Permanente do PPGPSI. 

Parágrafo 3: Os avaliadores externos deverão ser docentes de outros Programas de Pós-

Graduação da própria Universidade Federal da Bahia ou docentes de outros Programas 

nacionais e internacionais com níveis de avaliação próximos, equivalentes ou superiores 

ao do PPGPSI. 

 

Art. 6º. Os processos de credenciamento de docentes serão analisados de acordo com 

critérios quantitativos e qualitativos que permitam avaliar a sua aderência à proposta do 

Programa e o seu desempenho acadêmico nos últimos quatro anos de carreira.  

I - Avaliação qualitativa da aderência ao Programa e trajetória acadêmica do candidato:  

a) compatibilidade da proposta com a linha de pesquisa do PPGPSI em que o 

proponente pretende ingressar e relevância da pesquisa do proponente para a 

linha.  

b) A trajetória acadêmica do candidato será considerada, incluindo participação em 

redes de pesquisadores nacionais e internacionais e da participação do docente em 

entidades científicas e profissionais.  

c) No caso de recém-doutores, a produção ao longo dos cursos de pós-graduação e 

após a conclusão dos mesmos serão consideradas indicadores de potencial para a 

atividade de pesquisa. 

II - Avaliação quantitativa e qualitativa das produções bibliográfica e técnica:  

a) Estabelece-se o padrão mínimo de 8 itens publicados nos últimos quatro anos, 

considerando apenas artigos classificados em periódicos com avaliação Qualis 

igual ou superior a B2 ou livros e capítulos potencialmente avaliados como L1 a 

L3; 

b) No período analisado será valorizada a existência de itens publicados no exterior.  

c) No período analisado será valorizada a experiência de orientação de iniciação 

científica e trabalho de conclusão de curso. 

d) No período analisado serão valorizados os produtos técnicos indicados pelo 

candidato. 

e) Será avaliada a experiência de extensão ou transferência de conhecimento para a 

sociedade indicada como mais significativa pelo docente. 

 

Art. 7º. Os processos de recredenciamento de docentes serão analisados de acordo com 

critérios quantitativos e qualitativos que permitam avaliar a sua aderência à proposta do 

Programa e o seu desempenho acadêmico nos últimos quatro anos de carreira.  

I - Avaliação qualitativa da aderência ao Programa e trajetória acadêmica do candidato:  

a) compatibilidade da proposta com a linha de pesquisa do PPGPSI em que o 

proponente pretende continuar e relevância da pesquisa do proponente para a linha.  

b) A trajetória acadêmica do docente será considerada, inclusive a sua maturidade a 

partir de indicadores de impacto da sua produção (Fator H do Google), ser bolsista de 

produtividade do CNPq, das redes de parceria já existentes com pesquisadores 

nacionais e internacionais; da participação do docente em entidades científicas e 
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profissionais e da sua capacidade de captação de recursos para as atividades de 

pesquisa.  

II - Avaliação quantitativa e qualitativa das produções bibliográfica e técnica:  

a) Estabelece-se o padrão mínimo de 10 itens, considerando apenas artigos classificados 

em periódicos com avaliação Qualis igual ou superior a B2 ou livros e capítulos 

potencialmente avaliados como L1 a L3; 

b) No período analisado o docente deverá apresentar pelo menos 4 itens em estratos 

elevados de avaliação (artigos A1 a A4; livros ou capítulos L1 e L2); 

c) No período analisado será valorizada a existência de itens publicados no exterior, 

esperando que pelo menos 2 dos quatro melhores itens da produção sejam 

internacionais.  

d) Serão avaliados até dois produtos técnicos indicados pelo docente como 

representativos do impacto social da sua produção, caso existam. 

e) Será avaliada a experiência de extensão ou transferência de conhecimento para a 

sociedade indicada como mais significativa pelo docente. 

 

Art. 8o. A avaliação da qualidade dos itens de produção bibliográfica será baseada na 

avaliação disponibilizada pela CAPES. 

Parágrafo 1 –Para avaliar os artigos publicados será utilizado o Qualis referência 

mais recentemente utilizado pela Área de Psicologia.   

Parágrafo 2 – Na situação de avaliação de periódicos não constantes no Qualis 

referência assim como dos livros e capítulos, será atribuída uma nota segundo os critérios 

definidos no Anexo 1 da presente resolução. 

 

Art. 9o. A partir dos resultados da avaliação, a comissão deverá indicar ao Colegiado de 

Curso do PPGPSI a sugestão da categoria de cada docente. 

Parágrafo 1 - Se atender de forma satisfatória todos os critérios estabelecidos nos 

Incisos dos Artigos 6o (para credenciamento) e 7o (para recredenciamento) o docente será 

credenciado como Docente Permanente; 

Parágrafo 2 - Se atender parcialmente os requisitos dos Incisos dos Artigos 6o 

(para credenciamento) e 7o (para recredenciamento), o docente será credenciado como 

Colaborador, respeitando o limite de até 30% do corpo docente nesta condição; 

Parágrafo 3 - Na situação de credenciamento, caso os indicadores de desempenho 

acadêmico estejam distantes daqueles definidos nos Incisos do Artigo 6o o docente não 

será credenciado. 

Parágrafo 4 - Na situação de recredenciamento, caso os indicadores de 

desempenho acadêmicos estejam distantes daqueles definidos nos Incisos do Artigo 7o, o 

docente, quando permanente, será colocado na condição de colaborador por 12 meses e, 

ao final do período, será avaliado novamente; quando colaborador, o docente será 

mantido nessa condição por 12 meses e, ao final do período, será avaliado novamente, se 

continuar apresentando indicadores de desempenho distantes dos definidos no Artigo 7 o 

docente será descredenciado. 
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Art. 10o. O processo de credenciamento deverá tratar diferencialmente as solicitações 

feitas por recém-doutores (candidatos com doutorados concluídos até cinco anos antes), 

considerando a diretriz estratégica do PPGPSI de incorporar jovens docentes com o 

objetivo de renovação do seu corpo docente. 

Parágrafo 1 - Jovens doutores poderão, independente do desempenho já 

demonstrado e com base em uma avaliação do seu potencial de desempenho futuro, ser 

credenciados como Permanentes, desde que haja vaga no contingente de 20% do corpo 

docente nesta condição.  

 

Art. 11º. Caso os docentes aposentados não atendam aos critérios estabelecidos nos 

incisos do Artigo 7º, enquanto estiverem desenvolvendo as atividades de orientação 

assumidas, poderão permanecer credenciados como colaboradores até concluírem as 

orientações sob sua responsabilidade.  

 

Art. 12º. Integra a presente Resolução a relação de baremas para avaliação dos pedidos 

de credenciamento e recredenciamento constantes no Anexo 2.  

 

Art. 13º.  Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

 

Salvador, 07 de dezembro de 2020. 

José Neander Silva Abreu 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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ANEXO 1:  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE ITENS NÃO CONSTANTES 

NOS QUALIS  REFERÊNCIA DA CAPES 

 

 

 
Considerando que a produção apresentada pelo docente poderá incluir artigos em periódicos 

não constantes no Qualis referência mais recente, será imputada uma nota a partir dos seguintes 

critérios: 

PERIÓDICOS  

 Estratos mais elevados (A1-A4) Índice H (Google Scholar) > 10 

 Indexação no Web of Science ou Scopus 

 Indexação duas ou mais bases (Scielo, DOAJ,  

Redalyc, Lilacs) 

 Estratos intermediários (B1 e 

B2) 

Índice H (Google Scholar) > 5 e < 10 

 Indexação em pelo menos uma das bases 

(DOAJ, Redalyc, Lilacs) 

 Estratos inferiores (B3 e B4) Índice H (Google Scholar) < 5 

 Sem indexações relevantes 

  

Considerando que a publicação de livros e capítulos não permite o acesso a uma nota de 

qualquer item com antecedência ao processo de avaliação quadrienal, será imputada uma nota 

a tais itens considerando os seguintes critérios: 

LIVROS / CAPITULOS  

 Estrato mais elevado (L1) Publicado em língua estrangeira 

 Editora de reconhecido valor na Área 

 Texto que envolve pesquisa 

 Estratos intermediários (L2 e 

L3) 

Publicado no Brasil 

 Editora de reconhecido valor na Área (editoras 

universitárias ou comerciais de grande porte)  

 Texto que envolve pesquisa 

 Estratos inferiores (L4 e L5) Publicado no Brasil 

 Editoras comerciais de menor porte 

 Textos: Ensaios 
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ANEXO 2:  BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE  

 

 

 

PARA OS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

 

DIMENSÃO INDICADORES AVALIAÇÃO 

A. Aderência 

à proposta 

do PPGPsi 

Justificativa para o ingresso no 

Programa 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Congruência do Projeto de pesquisa 

apresentado e a linha de pesquisa 

Qualitativa: 

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Proposta de engajamento nas atividades 

de ensino (disciplinas propostas) 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Disponibilidade de tempo para dedicar-

se ao Programa 

Sim – Não 

 Se for o caso, autorização da Instituição 

de origem 

Sim - Não 

B. Trajetória 

Acadêmica 

Engajamento em projetos de pesquisa 

no período avaliado 

Sim – Não  

 Coerência das temáticas de investigação 

com o projeto proposto 

Sim – Não  

 Parcerias com pesquisadores (redes 

nacionais ou internacionais) 

Sim – Não  

 Se recém-doutor, publicações ao longo 

e após as conclusões dos cursos de 

mestrado e doutorado. 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Membro de Entidades Científicas Sim – Não 

 Comitês Editoriais/ Pareceristas Sim – Não  

C. Formação  Orientação de IC Sim – Não 

 Orientação de TCC Sim – Não   

 Orientação de mestrado e/ou doutorado Sim – Não   

D. Produção 

Acadêmica 

Número de itens publicados (mínimo de 

8 em 4 anos) 

Sim - Não 

 Artigos entre A1 a A4 Atende – Não atende 

 Lívros/capítulos L1 a L3 Atende – Não atende 

 Itens internacionais (pelos menos 2) Atende – Não atende 

 Produtos técnicos (2) Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Impacto Social  Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 
(*) O atendimento de todos os critérios das dimensões A e D são requisitos para a condição de Docente 

Permanente. 
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PARA OS PEDIDOS DE RECREDENCIAMENTO 

 

DIMENSÃO INDICADORES AVALIAÇÃO 

A. Aderência 

à proposta do 

PPGPsi 

Justificativa para permanência no 

Programa 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Congruência do Projeto de pesquisa 

apresentado à linha de pesquisa 

Qualitativa: 

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Proposta de engajamento nas 

atividades de ensino (disciplinas 

propostas) 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Disponibilidade de tempo para 

dedicar-se ao Programa 

Sim – Não 

 Se for o caso, autorização da 

Instituição de origem 

Sim - Não 

B. Trajetória 

Acadêmica 

Projetos de Pesquisa com apoio de 

Agências de Financiamento 

Sim – Não 

 Maturidade: índice H do Google 

Scholar 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Bolsista de Produtividade CNPq. Sim – Não 

 Parcerias com pesquisadores 

(participação em GT Anpepp e outras 

entidades) 

Sim – Não  

 Parcerias com pesquisadores 

(parcerias internacionais) 

Sim – Não  

 Membro de Entidades Científicas 

nacionais ou internacionais 

Sim – Não 

 Comitês Editoriais/ Pareceristas de 

periódicos nacionais/ internacionais. 

Sim – Não  

C. Formação  Número de orientandos nos últimos 

quatro anos 

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Disciplinas ministradas nos últimos 

quatro anos  

Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Egressos da PG sob sua orientação Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

D. Produção 

Acadêmica 

Número de itens publicados (mínimo 

de 10 em 4 anos) 

Sim - Não 

 Artigos entre A1 a A4 Atende – Não atende 

 Lívros/capítulos L1 a L3 Atende – Não atende 

 Itens internacionais (pelos menos 2) Atende – Não atende 

 Produtos técnicos (2) Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 

 Impacto Social  Qualitativa:  

Satisfatória – Não Satisfatória 
(*) O atendimento de todos os critérios das dimensões A, C e D são requisitos para a condição de Docente 

Permanente. O mesmo não se aplica aos indicadores da dimensão B. 
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