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Complementando o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Educação,

Culturas e Identidades este documento apresenta a Política de Credenciamento,

Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes, no âmbito do Programa.

1. Considerações preliminares

O Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades está voltado para a

formação de docentes e pesquisadores, numa perspectiva interdisciplinar e

transdisciplinar, capazes de compreender e desenvolver processos educativos e culturais

de forma inovadora diante da complexidade sociocultural e responder aos desafios da

atualidade neste campo.

Trata-se, pois, de um projeto socialmente emancipador, voltado para a socialização do

conhecimento e capaz de contrapor-se à dominação crescente dos sistemas produtivistas

e de formular uma crítica da sociedade fundamentada na reflexão teórica e com sólida

base empírica.

A atuação do docente na pós-graduação envolve uma carga ampliada de trabalho

(leituras e atualizações, cursos, orientações, seminários, pesquisa, publicações, etc.),

sem remuneração adicional. Ao mesmo tempo, o ingresso do professor da graduação e

do pesquisador enquanto docente na pós-graduação referenda e legitima as carreiras

acadêmicas e potencializa a pesquisa, possibilitando a construção de novas metodologias



de investigação e o aprofundamento de reflexões teóricas, através dos grupos de

pesquisa que envolvem professores, pesquisadores e orientandos.

Aliado a essas atividades, destaca-se a importância das articulações com outras

instituições, seja através da atuação nas bancas de defesa, no desenvolvimento de

pesquisas conjuntas ou na realização de eventos em articulação com professores e

pesquisadores de diferentes universidades e centros de pesquisa.

As crescentes exigências para os docentes em atuação em pós-graduações no país pelas

agências financiadoras e sistemas de avaliação levam, muitas vezes, à instauração de

barreiras ao acesso de professores nos programas, à valorização do produtivismo

exacerbado e à alta competitividade entre docentes. Essa tendência pode ter como

consequências a segregação de docentes que deveriam agir para um mesmo projeto

político e pedagógico, desnivelando-os, em vez de aproximá-los por programas de

incentivo ao ingresso na pós-graduação, de coletivização da pesquisa e de ampla

socialização dos resultados.

Nesse sentido, a presente política de credenciamento, recredenciamento e

descredenciamento visa fundamentalmente contribuir para o constante repensar do

proposta pedagógica do programa, retomando seus princípios e diretrizes, de maneira a

acomodar posições diversas, temas, objetos e recortes distintos, sem a perda de suas

características centrais de um projeto contra-hegemônico na sua face pedagógica, teórica

e prática.

O PPGECI tem a interdisciplinaridade como um desafio real, traduzida pelas três

dimensões estruturantes: educação, culturas e identidades e, portanto, a incorporação de

novos docentes tem esse desafio como um horizonte.

A presente política apresenta as normas de credenciamento levando em consideração o

respeito às exigências da Capes e, ressaltando que todos os docentes permanentes,

visitantes ou colaboradores têm assento no Colegiado, com direito a voz e voto segundo o

regimento do programa e que as decisões sobre o credenciamento, recredenciamento e

descredenciamento passa por essa instância deliberativa.

Com um papel consultivo, de análise e avaliação, foi criada uma Comissão de

Credenciamento, Descrendenciamento e Recredenciamento que é responsável por

analisar os relatórios de cada professor e estabelecer metas individuais e coletivas para

melhoria do Programa, definir a quantidade de vagas e o período de abertura de novos

credenciamentos. A inclusão, o desligamento e a categorização dos professores que



fazem parte do corpo docente são aprovadas pelo colegiado do programa. A

categorização dos docentes se dará anualmente. Os membros dessa Comissão são três

docentes do programa e, a cada dois anos, serão renovados por outros três docentes,

podendo permanecer apenas um no mandato seguinte. A Comissão de Credenciamento,

Descrendenciamento e Recredenciamento poderá, sempre que necessitar, solicitar a

participação de docentes de outros pogramas de pós-graduação.

2. Normas gerais de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de
Docentes

Os docentes do PPGECI devem orientar e produzir trabalhos científicos de valor

comprovado de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos internos e externos de

acompanhamento e avaliação das instituições associadas, de forma a procurar responder

aos desafios permanentes da contemporaneidade.

Os docentes devem estar cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq e devem manter

seu Currículo Lattes atualizado, informando sua produção científica e tecnológica, pelo

menos, duas vezes por ano (até 30 de junho e até 31 de dezembro).

O corpo docente do PPGECI deve ser constituído de acordo com os critérios do Conselho

Nacional de Educação (CNE) e com as disposições específicas da CAPES, de acordo

com a Portaria 02/2012 CAPES ou portarias subsequentes que a modifiquem, para a área

de Educação.

3. Processo de Credenciamento

A partir da decisão de abertura de novos docentes no Curso pelo Colegiado, será

publicado um edital com as orientações sobre a inscrição dos (as) docentes/

pesquisadores (as) da UFRPE ou FUNDAJ interessados/as em ingressar no PPGECI,

com a indicação sobre a intenção de se tornar docente colaboradores (as) e

permanentes deverão formalizar sua candidatura por meio de formulário próprio e cópia

de documentação exigida entregue na Secretaria do PPGECI.

São requisitos para o credenciemento:

 o/a requerente deverá ter, no mínimo, dois anos de conclusão do doutorado para

solicitar credenciamento;



 na condição de coordenador/a ou participante do projeto, o/a candidato/a deverá

ter projeto de pesquisa aprovado e registrado em alguma instância (Universidade ou

agências de Fomento);

 possuir, no mínimo, dois produtos, podendo ser: artigos publicados (de B2 e/ou A1)

ou parecer com aceitação da editora de revista especializada qualificada pela Capes, livro

ou capítulo de livro (de L2 e/ou L4), nos últimos 3 anos;

 possui, no mínimo, duas produções técnicas na área de Educação;

 possuir, notadamente, participação, com apresentação de trabalhos e publicação

em anais, em eventos científicos da Área de Educação e/ou áreas afins;

 participação em bancas de TCC, ou PIBIC/PIC, ou especialização, ou mestrado ou

doutorado;

 possuir vinculação comprovada com um grupo de pesquisa, certificado pelo CNPq,

atuando ou como participante, ou como vice-líder ou como líder;

 possibilidades de contribuição com o desenvolvimento estratégico do Programa,

linhas de pesquisa, publicação, projetos de pesquisa e internacionalização.

4. Processo de Recredenciamento

Estando credenciado como docente colaborador(a) ou permanente, o(a) docente pode

solicitar mudança de sua categoria, através de formulário próprio, dirigido à Comissão de

Credenciamento, Descrendenciamento e Recredenciamento.

5. Processo de Descredenciamento

A solicitação de descredenciamento pode ser feita pelo(a) docente ou ser sugerida como

resultado da análise da Comissão de Credenciamento, Descrendenciamento e

Recredenciamento. Nos dois casos, é encaminhada ao Colegiado do programa para

deliberação.
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