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NORMAS PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DO 

PPGDANÇA 

 

 

Aprovação em Reunião de Colegiado do dia 15 de maio de 2017 

 

O Programa de Pós-Graduação em Dança - PPGDança, em atendimento às 

portarias 191 e 192 de 4 de outubro de 2011, estabelece as normas de 

credenciamento e recredenciamento para o quadriênio 2017-2021, período 

este estabelecido pela Coordenação - CAPES para a avaliação quadrienal dos 

cursos de Pós-Graduação.  

 

Art. 1º – Serão consideradas as categorias de docentes como: 

I - docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do 

Programa, sendo estes correspondentes a 70% do total de docentes 

credenciados, conforme indica documento da área Artes/Música ano 2016; 

II - docentes colaboradores, sendo estes correspondentes até 30% do total de 

docentes credenciados, conforme indica documento da área. 

III - docentes visitantes, aqueles professores ou pesquisadores oriundos de 

outras Instituições e que atendam ao perfil disposto no artigo 3º da Portaria 

191/ 2011 da CAPES. 

 

Art. 2º Para a categoria de docentes permanentes, deve-se ter, 

majoritariamente, regime de dedicação integral à UFBA - caracterizada pela 

prestação de quarenta horas semanais de trabalho - admitindo-se que até 20% 

do total de professores permanentes do PPGDança tenham regime de 

dedicação parcial. Serão considerados como docentes permanentes aqueles 
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assim enquadrados, declarados e relatados anualmente pelo Programa, que 

atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

I - desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação;  

II – participem de projetos de pesquisa do Programa, vinculados às linhas de 

Pesquisa correspondentes à sua área de atuação; 

III - realizem orientação de alunos do Mestrado, sendo devidamente 

credenciados como orientador pelo Programa de pós-graduação e pela 

instância para esse fim considerada competente pela instituição; 

IV - tenham vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter 

excepcional, sendo consideradas 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. 

 

Artigo 3 º - Para a categoria de docentes colaboradores, serão assim 

denominados os demais membros do corpo docente do Programa 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 ou extensão 

e/ou da orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou 

não vínculo com a UFBA. 
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Artigo 4º - 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 Programa, permitindo-se que atuem 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 por 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 5º - A avaliação de cada docente será anual, considerando sua inserção 

e atuação no Programa e sua produção, seguindo os critérios definidos pela 

área de Artes/ Música da CAPES, no que se refere à produção intelectual, 

bibliográfica, artística e técnica. 

1º parágrafo - A avaliação anual será processual e determinará metas a serem 

alcançadas pelo docente para a totalização do quadriênio. Ao final deste, o 

conjunto de avaliações anuais serão consideradas em sua totalidade para que 

seja validado o recredenciamento, com a possibilidade de manutenção, 

mudança de categoria ou descredenciamento do docente. 

2º parágrafo - será constituído um indicativo de avaliação referenciado nos 

itens de produtividade da área de Artes/Música para o quadriênio a ser 

avaliado. 
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Artigo 6º - Para o credenciamento de novos docentes deverá ser encaminhado 

ao Colegiado, até o dia 19 de junho de 2017 , material com os seguintes itens: 

I – Currículo lattes atualizado; 

II- Carta de intenção que contenha: 

1. Indicação de qual categoria a se credenciar, permanente ou 

colaborador; 

2. Afirmação de comprometimento com o Programa de Pós-Graduação em 

Dança com vistas a efetuar atuação intelectual (artística, intelectual e 

técnica), bem como de ensino e orientação. Atuação esta condizente ao 

demandado pela avaliação da área da Capes, pela UFBA e pelo 

PPGDança em relação à sua categoria;  

3. Explanação da proposta de atuação no Programa; 

4. Descrição sobre experiência em orientação na graduação e/ou curso de 

Lato Sensu; 

 5.Indicação da linha de pesquisa a ser vinculado. 

 III- Projeto de pesquisa. 

 

 

Artigo 7º - Para o recredenciamento dos professores do Programa deverá ser 

encaminhado ao Colegiado, até o dia 19 de junho de 2017 , material com os 

seguintes itens: 

I – Currículo Lattes atualizado; 

II- Carta de intenção que contenha: 

1. Indicação de permanência ou mudança de categoria, permanente ou 

colaborador; 

2. Afirmação de comprometimento com o Programa de Pós-Graduação em 

Dança com vistas a efetuar atuação intelectual (artística, intelectual e 

técnica), bem como de ensino e orientação. Atuação esta condizente ao 
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demandado pela avaliação da área da Capes, pela UFBA e pelo 

PPGDança em relação à sua categoria;  

III- Projeto de pesquisa. 

 

 

Parágrafo único: Fica a critério da Comissão, a qual deve ser validada pela 

aprovação do Colegiado a indicação final da categoria do docente. 

 

Artigo 8º - Para realização das avaliações de credenciamento e 

recredenciamento e descredenciamento, de novos docentes e quadrienal, será 

formada uma comissão composta por dois membros externos ambos indicados 

pelo Colegiado do PPGDança e um membro interno ao Programa, sendo este 

membro o coordenador em gestão no momento da avaliação.  

 

Disposições Gerais: 

Esta norma entra em vigência a partir da data de aprovação pelo Colegiado e 

cabe a essa instância a resolução de casos omissos. 

 

 

 


