
 

 
 

POLÍTICA NPGA – PPGA PROFISSIONAL 

 

1. Composição do corpo de professores-pesquisadores  

 

O corpo docente do PPGA Profissional busca sustentar as linhas de pesquisa do 

NPGA/EAUFBA e as diversas atividades e sua compatibilidade com a proposta do Programa. 

Os processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento buscam assegurar, 

portanto: 

a)   a compatibilidade do núcleo docente aos propósitos, objetivos, modalidades e níveis 

de formação do PPG, bem como às linhas de pesquisa do NPGA/EAUFBA; e 

b)  uma proporção adequada do Núcleo Docente Permanente (NDP) com produção 

qualificada e alinhada à proposta do PPG e às linhas de pesquisa do NPGA/EAUFBA; 

c) Valorização da produção técnico-tecnológicos, para além dos artigos científicos. 

 

As categorias do corpo docente do PPGA Profissional são: professores permanentes, 

professores colaboradores, professores visitantes e professores colaboradores-eméritos. 

 

1.1 Orientações gerais: 

a) O número relativo de professores colaboradores credenciados não deve ser superior a 

30% do total de professores (permanentes e colaboradores) e eles podem ser 

responsáveis por, no máximo, 20% das atividades previstas de ensino e de orientação, 

conforme critérios definidos pela CAPES. Caso a eventual aprovação de professores 

colaboradores a solicitarem credenciamento ou recredenciamento  ultrapassem 30% do 

quadro total de docentes, a Coordenação do NPGA tem a prerrogativa de aprovar 

somente os pleitos que não excedam o limite permitido, considerando os seguintes 

critérios, por ordem de prioridade: (i) professores colaboradores em processo de 

recredenciamento; (ii) professores colaboradores-eméritos; e (iii) professores com 

pedido de credenciamento, dando-se prioridade ao(s) candidato(s) com maior 

pontuação bibliográfica em periódicos qualificados (vide Anexo I). Persistindo o 

empate, será aprovado o pleito do candidato a credenciamento com maior pontuação 

geral (vide Anexos I, II e III).  

b) O professor colaborador-emérito é uma categoria específica do NPGA/EAUFBA, 

representada por professores com reconhecida experiência e contribuição ao 

NPGA/EAUFBA cujas competências dispensam o cumprimento dos critérios básicos 

para credenciamento conferidos às categorias tradicionais de professor permanente, 

colaborador e visitante. Professores colaboradores-eméritos não precisam se 

recredenciar, pois sua designação com tal honraria é permanente; entretanto, podem 

vir a perder o credenciamento. Esta categoria poderá representar, no máximo, 30% do 

número total de professores colaboradores. 

c) O credenciamento poderá ser feito a qualquer momento e terá validade ao início de 

cada ano letivo.  

d) Após cada avaliação da CAPES, todos os professores deverão se recredenciar para 

continuar atuando no PPGA Profissional. Os professores que não se recredenciarem 

serão automaticamente desligados do PPGA Profissional.  



 

 
 

e) A solicitação de credenciamento ou recredenciamento será encaminhada à Secretaria 

do NPGA/EAUFBA, na forma de um arquivo PDF com os seguintes componentes: 

i. Formulário de credenciamento ou recredenciamento preenchido (Anexos IV e V); 

e 

ii. Currículo Lattes atualizado e completo. 

f) Os processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento serão 

analisados pela Coordenação do NPGA/EAUFBA que apresentará parecer a ser 

votado pelo Colegiado.  

 

2. Credenciamento de professores pesquisadores  

 

2.1 Critérios para o credenciamento de professores permanentes:  

a) Título de doutor ou equivalente ou aderente à legislação CAPES de contratação de 

professores externos para os Programas Profissionais; 

b) Vínculo funcional-administrativo com a UFBA ou professor integrante do Programa 

Especial de Participação de Professores Aposentados (PROPAP) (Resolução UFBA n. 

04/1996) ou com outra instituição, de acordo com os critérios da CAPES; 

c) Aderência e coerência da produção acadêmica (relativa aos últimos quatro anos, a 

partir do momento da solicitação do credenciamento) com, no mínimo, uma das linhas 

de pesquisa do NPGA/EAUFBA, por meio de uma explicação e justificativa escrita 

apresentada no formulário de credenciamento; 

d) Demonstração de alcance de, no mínimo, 250 pontos de produção (acadêmica, 

técnico-tecnológica, bibliográfica) ou atividades de gestão, referente aos últimos quatro 

anos (contados a partir do momento da solicitação do credenciamento), contabilizadas 

de acordo com Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA (apresentado no Anexo I) e 

respeitando os seguintes parâmetros: 

i. no mínimo, 80 pontos obtidos em artigos acadêmicos publicados ou aceitos 

para publicação; 

ii. no mínimo, 120 pontos referentes à produção técnico-tecnológica; 

iii. no máximo, 30 pontos obtidos em atividades de gestão. 

e) Registro do professor no sistema referente à 03 índices H (nas bases Google 

Acadêmico, Spell e Scielo), sendo que um deles deve atender a um dos seguintes 

critérios: Google Acadêmico  0,5, Spell  1,0 e Scielo  1,0; 

f) Experiência de, no mínimo, dois semestres de ensino em cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; 

g) Esclarecimento sobre como irá empreender esforços para qualificar e aprimorar suas práticas 

de ensino; 

h) Experiência de orientação, no mínimo, de 01 dissertação e/ou 01 tese defendida e 

aprovada em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

i) Participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq ou liderança de pesquisa 

aprovada por agência reconhecida de pesquisa; 

j) Currículo Lattes completo e atualizado. 

 



 

 
 

 

2.2 Critérios para o credenciamento de professores colaboradores: 

a) Título de doutor ou equivalente ou aderente à legislação CAPES de contratação de 

professores externos para Programas Profissionais; 

b) Aderência e coerência da produção técnico-tecnológica e acadêmica (últimos quatro anos, a 

partir do momento da solicitação do credenciamento) com, no mínimo, uma das linhas de 

pesquisa do NPGA, por meio de uma explicação/justificativa escrita apresentada no 

formulário de credenciamento;  

c) Demonstração de alcance de, no mínimo, 150 pontos de produção (acadêmica, 

técnico-tecnológica, bibliográfica) ou atividades de gestão, referente aos últimos 

quatro anos (contados a partir do momento da solicitação do credenciamento), 

contabilizadas de acordo com Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA (apresentado 

no Anexo I) e respeitando os seguintes parâmetros: 

a. no mínimo, 60 pontos obtidos em artigos acadêmicos publicados ou aceitos 

para publicação; 

b. no mínimo, 80 pontos referentes à produção técnico-tecnológica; 

c. no máximo, 30 pontos obtidos em atividades de gestão. 

 

d) Experiência de, no mínimo, quatro semestres de ensino em curso de graduação e/ou pós-

graduação; e 

e) Experiência de orientação de, no mínimo, três trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação e/ou pós-graduação aprovados.  

 

2.3 Critérios para o credenciamento de professores visitantes: 

a) Requisitos exigidos pelo edital em vigência no momento da solicitação de credenciamento; 

b) Qualidade do Plano de Trabalho;  

c) Concordância de, no mínimo, um professor permanente vinculado à linha de pesquisa do 

NPGA/EAUFBA de aderência do professor visitante; e  

d) Aderência e coerência da produção acadêmica (últimos quatro anos, a partir do momento da 

solicitação do credenciamento) com, no mínimo, uma das linhas de pesquisa do NPGA, por 

meio de uma explicação escrita. 

 

2.4 Critérios para o credenciamento de professores colaboradores-eméritos: 

a) Experiência como professor no NPGA/EAUFBA por mais de 20 anos, sendo no mínimo 15 

anos como professor permanente;  

b) Experiência de orientação de mais de 10 dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado, 

concluídas e aprovadas, no NPGA/EAUFBA; 

c) Experiência de ensino no NPGA/EAUFBA por mais de 10 semestres;  

d) Não atuar mais como professor permanente ou colaborador no NPGA/EAUFBA; 

e) Ser indicado pelo Colegiado, que definirá critérios de relevância da contribuição.  

 

3. Recredenciamento de professores-pesquisadores  

 

3.1 Critérios para o recredenciamento de professores permanentes: 

a) Ter atuado como professor permanente no PPGA Profissional; 



 

 
 

b) Vínculo funcional-administrativo com a UFBA ou professor integrante do Programa 

Especial de Participação de Professores Aposentados (PROPAP) (Resolução UFBA n. 

04/1996) ou com outra instituição, de acordo com os critérios da CAPES; 

c) Aderência e coerência da produção técnico-tecnológica e acadêmica (dos últimos 

quatro anos, a partir do momento da solicitação do credenciamento) com, no mínimo, 

uma das linhas de pesquisa do NPGA, por meio de uma explicação/justificativa escrita 

apresentada no formulário de credenciamento; 

d) Demonstração de alcance de, no mínimo, 250 pontos de produção (acadêmica, 

técnico-tecnológica, bibliográfica) ou atividades de gestão, referente aos últimos 

quatro anos (contados a partir do momento da solicitação do credenciamento), 

contabilizadas de acordo com Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA (apresentado 

no Anexo I) e respeitando os seguintes parâmetros: 

i. no mínimo, 80 pontos obtidos em artigos acadêmicos publicados ou aceitos 

para publicação; 

ii. no mínimo, 120 pontos referentes à produção técnico-tecnológica; 

iii. no mínimo, 10 pontos em atividades e gestão, sendo contabilizados, no 

máximo, 30 pontos obtidos em atividades de gestão. 

e) Registro do professor no sistema referente à 3 índices H (nas bases Google 

Acadêmico, Spell e Scielo), sendo que um deles deve atender a um dos seguintes 

critérios: Google Acadêmico  0,5, Spell  1,0 e Scielo  1,0; 

f) Experiência de orientação ou co-orientação, nos últimos quatro anos, de no mínimo 

uma dissertação defendida e aprovada no programa profissional;  

g) Experiência, nos últimos 4 anos, de pesquisa com participação em grupo de pesquisa 

cadastrado no CNPq ou liderança de pesquisa aprovada por agência reconhecida de 

pesquisa; 

h) Ter lecionado ao menos uma disciplina no programa Profissional, nos últimos quatro 

anos; 

i) Esclarecimento sobre como irá empreender esforços para qualificar e aprimorar suas 

práticas de ensino; 

j) Cumprimento dos prazos de lançamentos de notas de componentes ministrados no 

NPGA, sem ter ultrapassado 4 semanas de atraso, não justificados, em cada semestre, 

nos últimos 4 anos (a partir do momento da solicitação do recredenciamento), caso 

tenha atuação como professor; 

k) Obtenção de, no mínimo, 10 pontos em atividades de gestão, nos últimos 4 anos (a 

partir do momento da solicitação do recredenciamento), contabilizados por meio do 

Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA apresentado no Anexo I); e 

l) Currículo Lattes completo e atualizado. 

 

3.2 Critérios para o recredenciamento de professores colaboradores: 

a) Ter atuado como professor colaborador no PPGA Profissional; 

b) Aderência e coerência da produção acadêmica (últimos quatro anos, a partir do 

momento da solicitação do recredenciamento) com, no mínimo, uma das linhas de 



 

 
 

pesquisa do NPGA, por meio de uma explicação/justificativa escrita apresentada no 

formulário de credenciamento; 

f) Demonstração de alcance de, no mínimo, 150 pontos de produção (acadêmica, 

técnico-tecnológica, bibliográfica) ou atividades de gestão, referente aos últimos 

quatro anos (contados a partir do momento da solicitação do credenciamento), 

contabilizadas de acordo com Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA (apresentado 

no Anexo I) e respeitando os seguintes parâmetros: 

i. no mínimo, 60 pontos obtidos em artigos acadêmicos publicados ou aceitos 

para publicação; 

ii. no mínimo, 80 pontos referentes à produção técnico-tecnológica; 

iii. no mínimo, 10 pontos em atividades e gestão, sendo contabilizados, no 

máximo, 30 pontos obtidos em atividades de gestão. 

 

c) Registro do professor no sistema referente à 3 índices H, nas bases Google 

Acadêmico, Spell e Scielo; 

d) Experiência, nos últimos 4 anos, de orientação ou co-orientação, no mínimo de 1 

dissertações ou 1 tese, defendida e aprovada em cursos de mestrado e/ou doutorado 

acadêmico do NPGA/EAUFBA; 

e) Cumprimento dos prazos de lançamentos de notas de componentes ministrados no 

NPGA, sem ter ultrapassado 4 semanas de atraso, não justificados, em cada semestre, 

nos últimos 4 anos (a partir do momento da solicitação do recredenciamento), caso 

tenha atuação como professor; e 

f) Currículo Lattes completo e atualizado. 

 

3.3 Critérios para o recredenciamento de professores visitantes:  

a) Requisitos exigidos pelo edital em vigência no momento da solicitação de credenciamento; 

b) Qualidade do Plano de Trabalho; e 

c) Concordância de, no mínimo, um professor permanente vinculado à linha de pesquisa do 

NPGA/EAUFBA de aderência do professor visitante. 

 

4.  Descredenciamento de professores-pesquisadores  

 

O descredenciamento de professores-pesquisadores do quadro de docentes do Programa Profissional 

do NPGA poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:  

a)  A pedido do professor-pesquisador, por meio da apresentação de pedido por escrito à 

coordenação do NPGA.  

i. O descredenciamento somente poderá ser solicitado se o professor-pesquisador 

não for responsável direto por orientações nesse momento. 

ii. Os pedidos de descredenciamento somente podem ser realizados ao final de cada 

ano letivo.   

b) Por decisão do Colegiado, a qualquer momento, desde que o professor-pesquisador 

tenha sido considerado culpado pelos órgãos competentes, em relação a problemas 

éticos. Os problemas éticos envolvem ética de ensino, pesquisa e extensão, na relação 



 

 
 

com estudantes, professores, funcionários e todos envolvidos no processo de pesquisa 

acadêmica e de atividades de extensão. 

c)  Por decisão do Colegiado, a qualquer momento, desde que a coordenação receba 

pedido expresso por parte de quaisquer outro professor-pesquisador, funcionário ou 

aluno, registrando comportamento que desabone a conduta ética do professor-

pesquisador acusado que impeça a convivência (por exemplo: assédio, racismo, 

homofobia, entre outros). 

 



 

 
 

 

ANEXO I 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO NPGA/UFBA 

 

O credenciamento e recredenciamento de professores do corpo docente do PPGA Profissional 

seguem o seguinte Sistema de Classificação NPGA/EAUFBA para pontuação relativa à 

produção (acadêmica, bibliográfica e técnico-tecnológica) e apoio à gestão da EAUFBA: 

 

a) Artigo em periódico, publicado ou aceito para publicação, obrigatoriamente, em revista 

indexada por uma dessas bases: Web of Science, Scielo, Spell ou Scopus: 

i. Pontos conforme Fator de Impacto (Percentil JCR – Journal Citation Reports): Acima 

de 87,5 = 100 pontos, entre 87,4 e 62,5 = 80 pontos, entre 62,4 e 50 = 70 pontos, entre 

49,9 e 30 = 60 pontos. 

ii. Pontos para revistas brasileiras ou internacionais que ainda não dispõem de Fator de 

Impacto, com base no Novo Qualis: A1 = 100 pontos, A2 = 80 pontos, A3 = 70 

pontos, A4 = 60 pontos, B1 = 30 pontos, B2 = 20 pontos, B3 = 10 pontos e B4 = 5 

pontos ou no Qualis (2013-2016): A1 = 100 pontos, A2 = 80 pontos, B1 = 70 pontos, 

B2 = 60 pontos, B3 = 30 pontos, B4 = 20 pontos, B5 = 10 pontos e C = 5 pontos. 

 

b) Livros e capítulo de livros 

i. Livro acadêmico completo, publicado por editora internacional com conselho editorial 

= 80 pontos. 

ii. Livro acadêmico completo, publicado por editora brasileira com conselho editorial = 

60 pontos. 

iii. Organizador de livro acadêmico no formato de coletânea, publicados por editora 

internacional com conselho editorial = 60 pontos. 

iv. Organizador de livro acadêmico no formato de coletânea, publicados por editora 

brasileira com conselho editorial = 50 pontos. 

v. Capítulo em livro acadêmico, publicados por editora internacional com conselho 

editorial = 45 pontos 

vi. Capítulo em livro acadêmico, publicados por editora brasileira com conselho editorial 

= 35 pontos 

 

c) Produtos técnico-tecnológicos 

i. Empresa ou organização social (inovadora) = 50 pontos 

ii. Processo/tecnologia e produto/material não patenteáveis = 40 pontos 

iii. Relatório técnico conclusivo = 20 pontos 

iv. Tecnologia social = 50 pontos 

v. Norma ou marco regulatório = 30 pontos 

vi. Patente = 50 pontos 

vii. Produtos/processos em sigilo = 40 pontos 

viii. Software/aplicativo = 30 pontos 



 

 
 

ix. Base de dados técnico-científica = 20 pontos 

x. Curso para formação profissional = stricto sensu (acima de 400 hrs) – 50 pontos, lato 

sensu ou especialização (acima de 360 hrs) – 40 pontos, extensão (entre 80 e 180 hrs) 

– 30 pontos, extensão (entre 40 e 80 hrs) – 20 pontos, de curta duração – 10 pontos 

xi. Material didático = ebook,  livro didático e paradidático – 50 pontos, jogos educativos 

– 40 pontos, material audiovisual (fotografias, programas e TV e rádio) – 30 pontos, 

plataformas educativas – 20 pontos, aplicativos de celular – 20 pontos 

xii. Artigo técnico-tecnológico publicado = 40 pontos ou conforme pontuação da revista 

ou do capítulo de livro (item a ou b do sistema de classificação NPGA/EAUFBA) 

xiii. Casos para ensino publicado = 50 pontos ou conforme pontuação da revista ou do 

capítulo de livro (item a ou b do sistema de classificação NPGA/EAUFBA) 

xiv. Artigos em jornal de grande circulação = internacional – 30 pontos, nacional – 20 

pontos, local – 10 pontos 

xv. Artigos em mídia alternativa com aderência = 10 pontos 

xvi. Palestras/comunicação em eventos abertos a público externo = internacionais – 20 

pontos, nacionais – 10 pontos 

xvii. Vídeo-documentário = 40 pontos 

xviii. Podcast = 20 pontos 

xix. Entrevistas para jornal e TV = 20 pontos 

xx. Avaliação de Artigos Periódicos (um registro por artigo) = 5 

xxi. Avaliação de Artigos Congresso (Conta só uma vez por congresso) = 5 

xxii. Moderador de Sessão = internacional – 10 pontos, nacional 5 pontos 

xxiii. Participação de Bancas Examinadoras = doutorado – 15 pontos, mestrado 5 pontos 

 

 

d) Atividades de gestão em apoio à UFBA 

i. Participação em cargos de gestão eletivo (Coordenação geral do NPGA/EAUFBA, 

Coordenação do programa acadêmico e Coordenação do programa profissional, 

Diretoria e vice-diretoria da EAUFBA, Chefia e vice-chefia do departamento) = 60 

pontos 

ii. Responsabilidade pela edição de revistas científicas (tempo superior a 1 ano) = 60 

pontos (A1 a A4 no Novo Qualis ou A1 a B2 no Qualis 2013-2016) ou 50 pontos (B1 

a B4 no Novo Qualis ou B3 a B5 no Qualis 2013-2016) 

iii. Representação institucional da EAUFBA ou da UFBA com cargos eletivo em órgãos 

externos internacionais (por exemplo: Academy of Management) = 60 pontos  

iv. Representação institucional da EAUFBA ou da UFBA com cargos eletivo em órgãos 

externos nacionais (por exemplo: Conselho Nacional de Educação, ANPAD, CAPES) 

= 40 pontos  

v. Participação em cargos de coordenação (por exemplo: NAPP, NEA, NAAPE, 

coordenação de colegiados de graduação) = 15 pontos  

vi. Participação em comissões complexas (por exemplo: planejamento estratégico, 

processos seletivos para alunos regulares, professores efetivos ou substitutos) = 15 

pontos por comissão; 

vii. Membro do Colegiado do NPGA/EAUFBA (tempo superior a 1 ano)  = 10 pontos;  

viii. Representação institucional da EAUFBA ou da UFBA em órgãos externos, compondo 



 

 
 

conselhos (por exemplo: SEBRAE, FIEB, ANPAD, CAPES, CNPQ, Painel Salvador 

Mudança do Clima) = 20 pontos; 

ix. Participação em comissões de média complexidade (por exemplo: validação de 

diplomas e seleção de melhor tese, de candidato a pós-doutorado, de bolsistas) = 5 

pontos por comissão; 

x. Participação em comissões simplificadas (por exemplo: comissão de progressão ou  de 

período probatório) = 2 pontos por comissão. 

 

Orientações gerais sobre o Sistema Classificação NPGA/UFBA:  

 

1. Somente serão validados os produtos técnico-tecnológicos que disponham dos 

documentos comprobatórios exigidos pela CAPES (vide Anexo II e III), quando 

houver orientação expressa. 

2. Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação do NPGA e sua pontuação 

será validada pelo Colegiado  

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO II 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICO-TECNOLÓGICOS DESTACADOS  

PELA AREA 27 DA CAPES 

 

 

1. Empresa ou Organização social (inovadora). Uma nova empresa ou organização 

social formada com base em produto, serviço ou processo tecnológico desenvolvido 

por docentes e/ou discentes no âmbito do programa de Pós-graduação. Ex. Startups, 

OSCIPS, associações sem fins lucrativos.   

2. Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteáveis. Produtos e/ou processos 

tecnológicos que, por impedimentos legais, não apresentam um mecanismo formal de 

proteção em território brasileiro, incluindo quaisquer ativos de propriedade intelectual. 

Ex. Novos processos de gestão documentados, novas técnicas de desenvolvimento de 

lideranças sistematizadas.   

3. Relatório técnico conclusivo. Te to ela orado de maneira concisa contendo informa es 

so re o pro eto atividade reali ado desde seu plane amento at as conclus es. ndica em 

seu conteúdo a relevância dos resultados e conclusão em termos de impacto social 

e/ou econômico e a aplicação do conhecimento produzido. Ex. Relatórios de 

consultorias e assessorias técnicas.   

4. Tecnologia social. Método, processo ou produto transformador, desenvolvido e/ou 

aplicado na interação com a população e apropriado por ela, que represente solução 

para inclusão social e melhoria das condições de vida e que atenda aos requisitos de 

simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade. Ex. Técnicas 

alternativas de produção, projetos de organizações comunitárias.   

5. Norma ou marco regulatório. Diretrizes que regulam o funcionamento do setor 

público e/ou privado. Tem por finalidade estabelecer regras para sistemas, órgãos, 

serviços, instituições e empresas, com mecanismos de regulação, compensação e 

penalidade. Ex. Marco regulatório em educação, energia, saúde, telefonia, internet, 

transporte, petróleo e gás, organizações da sociedade civil, norma regulamentadora em 

segurança e saúde no trabalho ou de prevenção de riscos ambientais.   

6. Patente. Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, 

outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas 

detentoras de direitos sobre a criação. Ex. Patentes de invenção, patentes de modelo de 

utilidade.   

7. Produtos/Processos em sigilo. Bens físicos/tangíveis obtido por combinação de ideias, 

que possam ser materializados ou produzidos por um determinado processo de 

fabricação, destinados ao uso restrito e comprovado por meio de declaração de sigilo. 

Ex. Novos processos de fabricação documentados, novos processos de gestão 

empresarial sistematizados.   



 

 
 

8. Software/Aplicativo. Conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direta ou 

indiretamente por um computador a fim de o ter um determinado resultado. le 

composto por um código-fonte, desenvolvido em alguma linguagem de programação. 

Ex. Programa de simulação, software de pesquisa operacional, softwares de gestão, 

aplicativos educacionais.   

9. Base de dados técnico-científica. Conjunto de arquivos relacionados entre si com 

registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se 

relacionam de forma a criar algum sentido (Informação) e dar mais eficiência durante 

uma pesquisa ou estudo. Ex. Banco de dados de indicadores gerenciais; Acervo de 

notificações.   

10. Curso para formação profissional. Conjunto de conteúdos estabelecidos de 

acordo com as competências requeridas pela formação profissional, em conformidade 

com os objetivos do programa de Pós-Graduação. Ex. Formação contínua de 

profissionais/gestores de organizações públicas e privadas, oferta especial para 

profissionais vinculados aos projetos de pesquisa.  

11. Material didático. Produto de apoio/suporte com fins didáticos na mediação de 

processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais. Ex. 

Material impresso como livros didáticos e paradidáticos, coleções e jogos educativos, 

material audiovisual como fotografias, programas de TV e Rádio, material em novas 

mídias como ebook, plataformas e aplicativos de celular.  

12. Produto bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico. Artigo publicado 

em revistas voltadas para campos específicos do conhecimento, geralmente 

relacionadas com o conhecimento tecnológico, mas que apresentam como foco o 

mercado, diferenciando assim das revistas cientificas, as quais buscam divulgar o 

progresso científico. Ex. Publicação em periódicos e seções tecnológicas. 

 



 

 
 

 

ANEXO III 

 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS PRODUTOS TÉCNICO-TECNOLÓGICOS 

INDICADOS PELA CAPES 

 

1. Empresa ou Organização social (inovadora). 

● Contrato Social da Empresa / Estatuto social da organização 

● Registro em Junta Comercial   

2. Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteáveis.  

● Declaração emitida pela organização cliente  

● Declaração emitida pela Núcleo de Inovação Tecnológica   

3. Relatório técnico conclusivo.  

● Declaração emitida pela organização cliente  

● Relatório   

4. Tecnologia social.  

● Declaração emitida por representantes da comunidade beneficiada 

● Declaração emitida por financiadores/patrocinadores  

● Documento descritivo da tecnologia social  

● Outros documentos emitidos por órgãos públicos ou privados  

5. Norma ou marco regulatório 

● Norma 

● Diário Oficial da União, do Estado, do município   

6. Patente.  

● Declaração emitida pela organização cliente   

● Declaração emitida pelo Núcleo de Inovação Tecnológica 

● Contrato de Licenciamento 

● O documento da Patente   

7. Produtos/Processos em sigilo. 

● Declaração emitida pela organização cliente   

8. Software/Aplicativo.  

● Declaração emitida pela organização cliente    

● Outros documentos emitidos por órgãos públicos ou privados (registro INPI, Fundações 

Estaduais de Apoio, laboratórios de testes, Inmetro, repositórios de software....)     

● Código fonte do programa   

9. Base de dados técnico-científica.  



 

 
 

● Não há exigência 

10. Curso para formação profissional.  

● Projeto de Curso 

● Declaração de Parcerias entre Instituições 

11. Material didático.  

● O Material Didático  

12. Produto bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico. 

● Não há exigência. 

 

 



 

 
 

 

ANEXO IV 

 

Formulários de Credenciamento 

 

Formulário de solicitação de credenciamento PPGA Profissional - Professor Permanente: 

1) Nome completo:  

2) Link do Curriculum Vitae Lattes: 

3) Adesão a linha de pesquisa do NPGA (marcar no máximo duas linhas): 

(  ) Administração Pública e Sociedade  

(  ) Estudos Organizacionais 

(  ) Educação Aprendizagem e Gestão 

(  ) Tecnologia, Competitividade e Mercados  

4) Justificativa da adesão à(s) linha(s) de pesquisa indicada(s): 

5) Demonstração de obtenção de no mínimo 160 pontos em Produção Acadêmica Qualificada, 

confirme Sistema de Classificação NPGA (Anexo I):  

5.a) Título do artigo, nome do periódico do artigo de no mínimo 80 pontos, e pontuação de Fator 

R ou no Sistema Qualis:   

5.b) Título do artigo, nome do periódico e pontuação correspondente dos demais artigos:  

6) Demonstração de obtenção de no mínimo 90 pontos adicionais para se atingir os 250 pontos 

totais exigidos (para casos de não alcance apenas em Produção Acadêmica): 

6.a) Título da Produção Bibliográfica: 

      Nome da editora com comitê editorial: 

 (  ) Internacional    (  ) Nacional 

      (  ) Obra completa  (  ) Coletânea organizada  (  ) Capítulo de livro 

6.b) Tipologia do(s) Produto(s) Técnico-Tecnológico desenvolvido (necessário anexar 

comprovações):  

6.c) Tipologia da(s) Atividades de Gestão desenvolvidas:  

6) Demonstração de experiência de, no mínimo, dois semestres de ensino em cursos de mestrado 

e/ou doutorado acadêmico: 

8) Demonstração de experiência de, no mínimo, 01 dissertação e/ou 01 tese defendida e aprovada 

em cursos de mestrado e/ou doutorado acadêmico: 

9) Demonstração de participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq ou liderança de 

pesquisa aprovada por agência reconhecida de pesquisa. 

10) Esclarecimento sobre como irá empreender esforços para qualificar e aprimorar suas práticas 

de ensino 

 

Formulário de solicitação de credenciamento PPGA Profissional - Professor Colaborador: 

1) Nome completo:  

2) Link do Curriculum Vitae Lattes: 

3) Adesão a linha de pesquisa do NPGA (marcar no máximo duas linhas): 

(  ) Administração Pública e Sociedade  

(  ) Estudos Organizacionais 



 

 
 

(  ) Educação Aprendizagem e Gestão 

(  ) Tecnologia, Competitividade e Mercados  

4) Justificativa da adesão à(s) linha(s) de pesquisa indicada(s): 

3) Demonstração de obtenção de no mínimo 90 pontos em Produção Acadêmica, confirme 

Sistema de Classificação NPGA (Anexo I):  

3.a) Título do artigo, nome do periódico e pontuação de Fator R ou no Sistema Qualis:   

3.b) Título do artigo, nome do periódico e pontuação correspondente dos demais artigos (se 

houver):  

4) Demonstração de obtenção de no mínimo 60 pontos adicionais para se atingir os 150 pontos 

totais exigidos (para casos de não alcance apenas em Produção Acadêmica): 

4.a) Título da Produção Bibliográfica: 

      Nome da editora com comitê editorial: 

 (  ) Internacional    (  ) Nacional 

      (  ) Obra completa  (  ) Coletânea organizada  (  ) Capítulo de livro 

4.b) Tipologia do(s) Produto(s) Técnico-Tecnológico desenvolvido (necessário anexar 

comprovações):  

4.c) Tipologia da(s) Atividades de Gestão desenvolvidas:  

5) Demonstração de experiência de, no mínimo, 03 semestres de ensino em curso de graduação e 

01 semestre em pós-graduação stricto sensu: 

6) Demonstração de experiência de, no mínimo, 02 trabalhos de conclusão de curso de graduação 

e  01 de pós-graduação stricto sensu aprovados. 

 

Formulário de solicitação de credenciamento PPGA Profissional - Professor Visitante: 

1) Nome completo:  

2) Link do Curriculum Vitae Lattes ou Currículo Vitae Completo (para o caso de estrangeiros): 

3) Adesão a linha de pesquisa do NPGA (marcar no máximo duas linhas): 

(  ) Administração Pública e Sociedade  

(  ) Estudos Organizacionais 

(  ) Educação Aprendizagem e Gestão 

(  ) Tecnologia, Competitividade e Mercados  

4) Demonstração de obtenção de no mínimo 160 pontos em Produção Acadêmica Qualificada, 

confirme Sistema de Classificação NPGA (Anexo I):  

3.a) Título do artigo e nome do periódico do artigo no mínimo 80 pontos:   

3.b) Título do artigo, nome do periódico e pontuação correspondente dos demais artigos:  

5) Demonstração de obtenção de no mínimo 90 pontos adicionais para se atingir os 250 pontos 

totais exigidos (para casos de não alcance apenas em Produção Acadêmica ou de produção 

adicional): 

4.a) Título da Produção Bibliográfica: 

      Nome da editora com comitê editorial: 

 (  ) Internacional    (  ) Nacional 

      (  ) Obra completa  (  ) Coletânea organizada  (  ) Capítulo de livro 

4.b) Tipologia do(s) Produto(s) Técnico-Tecnológico desenvolvido (necessário anexar 

comprovações):  

4.c) Tipologia da(s) Atividades de Gestão desenvolvidas:  



 

 
 

6) Demonstração de experiência de, no mínimo, dois semestres de ensino em cursos de mestrado 

e/ou doutorado acadêmico: 

7) Demonstração de experiência de, no mínimo, 01 dissertação e/ou 01 tese defendida e aprovada 

em cursos de mestrado e/ou doutorado acadêmico: 

8) Demonstração de participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq ou liderança de 

pesquisa aprovada por agência reconhecida de pesquisa; 

9) Relação de professor(es) do NPGA com quem já manteve parceria acadêmica. 

 

 



 

 
 

 

ANEXO V 

 

Formulários de Recredenciamento 

 

Formulário de solicitação de recredenciamento PPGA Profissional - Professor Permanente: 

1) Nome completo:  

2) Demonstração de obtenção de no mínimo 160 pontos em Produção Acadêmica Qualificada, 

confirme Sistema de Classificação NPGA (Anexo I):  

2.a) Título do artigo e nome do periódico do artigo no mínimo 80 pontos:   

2.b) Título do artigo, nome do periódico e pontuação correspondente dos demais artigos:  

3) Demonstração de obtenção de no mínimo 90 pontos adicionais para se atingir os 250 pontos 

totais exigidos (para casos de não alcance apenas em Produção Acadêmica ou de produção 

adicional): 

3.a) Título da Produção Bibliográfica: 

      Nome da editora com comitê editorial: 

 (  ) Internacional    (  ) Nacional 

      (  ) Obra completa  (  ) Coletânea organizada  (  ) Capítulo de livro 

3.b) Tipologia do(s) Produto(s) Técnico-Tecnológico desenvolvido (necessário anexar 

comprovações):  

3.c) Tipologia da(s) Atividades de Gestão desenvolvida s(item obrigatório):  

4) Demonstração de participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq ou liderança de 

pesquisa aprovada por agência reconhecida de pesquisa. 

5) Esclarecimento sobre como irá empreender esforços para qualificar e aprimorar suas práticas de 

ensino 

 

Formulário de solicitação de recredenciamento PPGA Profissional - Professor Colaborador: 

1) Nome completo:  

2) Demonstração de obtenção de no mínimo 60 pontos em Produção Acadêmica Qualificada, 

confirme Sistema de Classificação NPGA (Anexo I):  

2.a) Título do artigo, nome do periódico e pontuação de Fator R ou no Sistema Qualis:   

2.b) Título do artigo, nome do periódico e pontuação correspondente dos demais artigos (se 

houver):  

3) Demonstração de obtenção de no mínimo 90 pontos adicionais para se atingir os 150 pontos 

totais exigidos (para casos de não alcance apenas em Produção Acadêmica): 

3.a) Título da Produção Bibliográfica: 

      Nome da editora com comitê editorial: 

 (  ) Internacional    (  ) Nacional 

      (  ) Obra completa  (  ) Coletânea organizada  (  ) Capítulo de livro 

3.b) Tipologia do(s) Produto(s) Técnico-Tecnológico desenvolvido (necessário anexar 

comprovações):  

3.c) Tipologia da(s) Atividades de Gestão desenvolvidas (item obrigatório):  

 


