
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POLÍTICAS DE 

CREDENCIAMENTO E 

RECREDENCIAMENTO 

DOCENTE DO MPE 



 
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO – UNASP 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

POLÍTICAS DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE DO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO (MPE) 

 

Em atendimento à Portaria Capes n. 81, de 3 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da 

União, em 6 de junho de 2016, que define as categorias de docentes que compõem os 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu e tendo em vista a necessidade de 

estabelecer uma política sistemática de credenciamento, acompanhamento, recredenciamento 

e descredenciamento de docentes, o Centro Universitário Adventista - UNASP, resolve: 

Art. 1º O corpo docente do Mestrado Profissional em Educação (MPE) pode ser composto por 

três categorias de docentes: I. docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de 

docentes do programa; II. docentes e pesquisadores visitantes; III. docentes colaboradores. 

Art. 2º O ato de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes 

permanentes, colaboradores e pesquisadores visitantes deverá ser votado pelo Colegiado do 

respectivo Programa com posterior homologação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento Institucional aprovação na Reitoria, atendidos os critérios de avaliação 

estabelecidos pela CAPES. 

Art. 3º O acompanhamento do desempenho de cada docente ocorre anualmente e os critérios 

são estabelecidos a partir da Área 38 (Educação) da Capes, e pelas metas de crescimento e 

consolidação do corpo docente no planejamento estratégico do UNASP, com vistas aos 

resultados da autoavaliação realizada em formulário próprio (Anexo I). 

Parágrafo único. O processo de avaliação de cada docente se dá primeiramente de forma 

quantitativa pelo preenchimento do formulário previsto no Artigo 3º, e nos dados anuais da 

autoavaliação do curso. Em seguida, será realizada, em conjunto, pelo docente e coordenador 

do programa, uma análise qualitativa desses dados, de modo que se conceda ao docente uma 

oportunidade de autoavaliação em relação ao seu desempenho e às metas do curso. 

Art. 4º O credenciamento de docentes em todas as categorias deve ocorrer por publicação de 

editais de credenciamento de acordo com as demandas de docentes para o MPE, que não são 

do corpo docente da Instituição. 

Parágrafo único. Haverá processo seletivo sem necessidade de edital para o credenciamento 

interno de docentes permanentes ou colaboradores, a serem selecionados entre os docentes da 

Instituição já contratados por tempo indeterminado ou de regime integral, mediante iniciativa 

da coordenação do MPE, desde que seja votado no colegiado e homologado pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional e, aprovado pela Reitoria. 

 



 
 
 

 

Art. 5º O recredenciamento e descredenciamento de docentes ocorrerão sempre na abertura do 

quadriênio dos Programas de Pós-Graduação pela Capes, desde que sejam considerados os 

critérios de avaliação. 

Parágrafo único: O desligamento ou a mudança de categoria docente também podem 

acontecer por iniciativa do docente, sendo resguardados os direitos dos alunos que estiverem 

sob sua orientação. 

Art.  6º O credenciamento ou recredenciamento do docente permanente com título de Doutor 

seguem os seguintes requisitos: 

I - ter formação acadêmica na área da educação desde a graduação; 

II - ter sido credenciado como docente colaborador no MPE por pelo menos 2 anos;  

III - ser pesquisador com projetos de pesquisa ou extensão compatíveis e adequados às áreas 

de concentração e linhas de pesquisa do MPE, cadastrados em grupos de pesquisa em uma 

Instituição de Ensino Superior; 

IV - ter experiência de docência na graduação de pelo menos 2 anos; 

V - ter orientado pelo menos uma dissertação; 

VI - ter experiência em orientação de trabalhos de conclusão de curso na graduação; 

VII - apresentar produção acadêmica em conformidade com a proposta de avaliação da 

qualidade da produção intelectual atual (Anexo I); 

VIII - pontuar para credenciamento, no mínimo com 60% do valor total das dimensões 1-3 do 

instrumento de avaliação docente (Anexo I); 

IX - pontuar para recredenciamento, no mínimo com os pontos necessários para atender à 

avalição atual do quadriênio em conformidade com os pesos da produção intelectual da ficha 

de avaliação, e 70% das outras dimensões do instrumento interno de avaliação docente 

(Anexo I); 

Art. 7º O credenciamento ou recredenciamento do docente colaborador com título de Doutor 

seguem os seguintes requisitos:  

I - ter formação acadêmica na área da educação desde a graduação; 

II - ser pesquisador com projetos de pesquisa ou extensão compatíveis e adequados às áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do MPE, cadastrados em grupos de pesquisa em uma 

Instituição de Ensino Superior; 

III - ter experiência de docência na graduação de pelo menos 2 anos; 

IV - ter experiência em orientação de trabalhos de conclusão de curso na graduação; 

V - apresentar produção acadêmica em conformidade com a proposta de avaliação da qualidade 

da produção intelectual atual (Anexo I); 

VI - pontuar para credenciamento, no mínimo com 30% do valor total das dimensões 1-3 do 

instrumento de avaliação docente (Anexo I); 

VII - pontuar para recredenciamento, no mínimo com os pontos necessários para atender à 

avalição atual do quadriênio em conformidade com os pesos da produção intelectual da ficha 



 
 
 

 

de avaliação, e 70% das outras dimensões do instrumento interno de avaliação docente (Anexo 

I). 

Art. 8º Os docentes que optarem pelo descredenciamento ou que não conseguirem o 

recredenciamento e tiverem orientações em andamento, permanecerão como colaboradores até 

a data de defesa das suas orientações, sem a possibilidade de assumir novas orientações.  

Art. 9º O credenciamento do docente visitante com título de Doutor depende das demandas do 

MPE, desde que seja votado no colegiado e homologado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento Institucional e, aprovado pela Reitoria. 

Art. 10º Compete à coordenação do MPE atribuir as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

ao docente credenciado, de acordo com as necessidades do curso em cada semestre (Anexo I). 

 


