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Instrução Normativa 05/2013 
 

Dispõe sobre os critérios e condições para o credenciamento e 
recredenciamento de docentes permanentes, colaboradores e visitantes no 
NPGA.  

 
O colegiado do NPGA, reunido em 23/10/2015, no uso das suas atribuições, com base na Portaria Nº 1/2012 da CAPES 
(Artigo 1º), na Portaria Nº 2/2012 (Artigos 1, 2º, 3º e 4º) e no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Administração do NPGA (Artigos 5º e 6º) decide revisar a IN 05/2013 e aprovar os seguintes critérios e condições para 
credenciamento e recredenciamento de professores para compor o seu corpo docente: 
 
1. O corpo docente do Programa é constituído por professores credenciados nas seguintes categorias: permanentes, 

colaboradores e visitantes, vinculados aos programas acadêmico e/ou profissional: 
2.  O credenciamento de professores obedecerá aos seguintes critérios: 

a. Professor Permanente do Programa Acadêmico: 
a) Título de doutor ou equivalente; 
b) Vínculo funcional-administrativo com a UFBA, no mínimo, em regime de 40 horas ou, excepcionalmente, 

professor ou pesquisador integrante do PROAP (Resolução UFBA 04/1996) ou, ainda, professor ou 
pesquisador com vínculo funcional administrativo com outra instituição, cedido mediante acordo formal 
para atuar como docente no NPGA; 

c) Produção acadêmica no último quadriênio, equivalente à pontuação do nível Muito Bom, conforme 
definida pela área de Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES; 

d) Atividades de ensino na graduação; 
e) Atividades de orientação na graduação e/ou na pós-graduação; 
f) Atividades de pesquisa, preferencialmente como líder de grupo e/ou projeto (s) de pesquisa. 

b. Professor Permanente do Programa Profissional: 
a) Título de doutor ou equivalente; 
b) Título de mestre ou equivalente, desde que no momento do credenciamento a quantidade relativa de 

doutores no Programa não fique abaixo de 90% (noventa por cento) do total de docentes permanentes; 
c) Vínculo funcional-administrativo com a UFBA, no mínimo, em regime de 40 horas ou, excepcionalmente, 

professor ou pesquisador integrante do PROAP (Resolução UFBA 04/1996) ou, ainda, professor, 
pesquisador ou profissional da área com vínculo funcional administrativo com outra instituição, cedido 
mediante acordo formal para atuar como docente permanente no Programa; 

d) Produção Tecnológica no último quadriênio, equivalente a três produtos tecnológicos (independente de 
classe) por ano, conforme definido pela área de Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação 
CAPES; 

e) Ter produção acadêmica equivalente a 60 pontos no último quadriênio, conforme pontuação Qualis 
definida pela área de Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES. 

f) Atividades de ensino na graduação, exceto para profissionais cedidos mediante acordo formal para atuar 
como docente no programa; 

g) Atividades de pesquisa tecnológica e/ou acadêmica, preferencialmente como líder de grupo e/ou projeto 
(s) de pesquisa. 

c. Professor Colaborador do Programa Acadêmico: 
a) Título de doutor ou equivalente; 
b) Vínculo funcional – administrativo com a UFBA ou com outra instituição; 
c) Desenvolvimento, de forma sistemática, de atividades de ensino na graduação e/ou na pós-graduação; 
d) Atividade de orientação na graduação e/ou pós-graduação; 
e) Participação em projetos de pesquisa e/ou atividades de extensão. 

d. Professor Colaborador do Programa Profissional: 
a) Título preferencialmente de doutor ou equivalente; 
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b) Atividades de ensino na graduação e/ou na pós-graduação; 
c) Participação em projeto de pesquisa tecnológica. 

e. Professor Visitante dos Programas Acadêmico e Profissional: 
a) Título de doutor ou equivalente; 
b)  Vínculo funcional-administrativo de docente ou pesquisador em outra instituição nacional ou estrangeira; 
c)  Liberação formal das atividades na instituição de origem para colaborar com o NPGA por um período 

contínuo de tempo, em regime integral, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e/ou co-
orientação. 

3. O número relativo de professores colaboradores credenciados no Programa Acadêmico será equivalente a no 
máximo 20% do total de professores permanentes. 

4. O número relativo de professores colaboradores credenciados no Programa Profissional será equivalente a no 
máximo 30% do total de professores permanentes. 

5. A produção tecnológica à qual esta Instrução Normativa se refere poderá ser composta pelos seguintes produtos 
tecnológicos, classificados em classes: 

• Classe 1: Publicações tecnológicas em periódicos; Registros de softwares, inclusive depósito de software 
livre em repositório reconhecido ou obtenção de licenças alternativas ou flexíveis para produção 
intelectual, desde que demonstrado o uso pela comunidade acadêmica ou pelo setor produtivo; 
Desenvolvimento de produtos, processos e técnicas; Protótipo para desenvolvimento de equipamentos e 
produtos específicos; Consultoria para organizações públicas/privadas; Assessoria técnica para 
organizações públicas/privadas.  

• Classe 2: Produção de programas de mídia; Manuais de operação técnica, protocolo experimental ou de 
aplicação ou adequação tecnológica; Produção artística; Modelo de Gestão; Tecnologia de Gestão. 

• Classe 3: Desenvolvimento de aplicativos e materiais didáticos e instrucionais, estudo de casos, jogos; 
Realização de pesquisa de mercado; Relatório Técnico; Organização de eventos nacionais e 
internacionais. 

6. O credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo, desde que o solicitante atenda aos requisitos definidos no 
item 2 e terá validade até o final do quadriênio vigente, considerando a avaliação CAPES. 

7. A continuidade da participação do professor permanente ou colaborador nos Programas Profissional ou 
Acadêmico dar-se-á através de recredenciamento automático. 

8. O recredenciamento de docentes se fará a cada quatro anos, desde que no quadriênio anterior o docente tenha 
tido atuação no Programa condizente com os seguintes requisitos: 
a) Professor Permanente do Programa Acadêmico: 

• Ter lecionado na graduação e na pós-graduação; 

• Ter orientado tese(s) ou dissertação(ções); 

• Ter desenvolvido projetos de pesquisa, preferencialmente como liderança; 

• Ter produção acadêmica equivalente à pontuação do nível Muito Bom conforme definida pela área de 
Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES. 

b) Professor Permanente do Programa Profissional: 

• Ter lecionado na pós-graduação; 

• Ter lecionado na graduação, exceto para profissionais cedidos mediante acordo formal para atuar como 
docente no programa; 

• Ter orientado dissertação(ções); 

• Ter desenvolvido projetos de pesquisa tecnológica, preferencialmente como liderança; 

• Ter produção tecnológica equivalente a três produtos tecnológicos (independente de classe) por ano, 
conforme definido pela área de Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES. 

• Ter produção acadêmica equivalente a 60 pontos no quadriênio, conforme pontuação Qualis definida 
pela área de Administração, Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES. 

c) Professor Colaborador dos Programas Acadêmico e Profissional: 

• Ter lecionado na pós-graduação; 
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• Ter orientado tese(s) ou dissertação(ções) e/ou participado de projetos de pesquisa, incluindo 
pesquisa tecnológica. 

9. Admite-se que parte não majoritária dos docentes credenciados como permanentes nos Programas Acadêmico e 
Profissional tenha regime de dedicação parcial de 20 horas, desde que respeitados os demais requisitos previstos 
nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Normativa. 

10. Admite-se que até 20% dos professores permanentes do Programa Acadêmico não tenham produção acadêmica 
equivalente à pontuação do nível Muito Bom, conforme definida pela área de Administração, Contabilidade e 
Turismo para a avaliação CAPES, no quadriênio anterior. 

11. Admite-se que até 20% dos professores permanentes do Programa Profissional não tenham produção tecnológica 
equivalente a três produtos tecnológicos por ano, conforme definido pela área de Administração, Contabilidade e 
Turismo para a avaliação CAPES. 

12. Admite-se que até 20% dos professores permanentes do Programa Profissional não tenham produção acadêmica 
equivalente a 60 pontos no quadriênio, conforme pontuação Qualis definida pela área de Administração, 
Contabilidade e Turismo para a avaliação CAPES. 

13. A solicitação de credenciamento será encaminhada à secretaria do NPGA, através do formulário de “Solicitação 
de Credenciamento de Docentes - IN 05_2013” no qual constará link para o Currículo Lattes do solicitante, 
disponível no endereço eletrônico https://npga.ufba.br/estudantes/formularios/ 

14. A coordenação do NPGA fará a análise da solicitação com base no atendimento dos critérios definidos nos itens 
desta instrução normativa e levará a solicitação para homologação em reunião do colegiado. 

 

https://npga.ufba.br/estudantes/formularios/

