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NORMAS PARA CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM COMUNICAÇÃO DA UFPA 

 

Art. 1°. O pedido de credenciamento ou recredenciamento ou descredenciamento deve ser 

submetido à aprovação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

Cultura e Amazônia (PPGCOM) da UFPA pelo Docente.  

Parágrafo Único -  A avaliação do pedido de credenciamento ou de recredenciamento para o 

curso de Mestrado será realizada por uma comissão - externa ao PPGCOM e composta por dois 

membros com inserção em cursos de Doutorado - que deverá seguir os critérios estabelecidos 

por estas normas.  

 

DO CREDENCIAMENTO NO CURSO DE MESTRADO 

 

Art. 2°. Para o Curso de Mestrado poderão ser credenciados como professores e orientadores 

os docentes portadores do título de Doutor em Comunicação ou áreas afins, Livre Docente ou 

de Notório Saber que apresentem produção científica de pelo menos três (3) produções 

acadêmicas qualificadas (artigos, livros, capítulos ou trabalhos completos em anais de eventos) 

publicadas nos últimos três anos mais a fração do ano corrente, sendo pelo menos uma das 

publicações classificadas pela área como no mínimo B1, para artigo, ou grupo B para capítulo 

de livro/livro. 

§ 1°.  Caso a titulação não seja em Comunicação, mas em áreas afins, poderão credenciar-se 

candidatos que: a) têm ou já tiveram bolsa do CNPq concedida pela área de Comunicação ou 

b) produziram tese de doutorado sobre temática nitidamente ligada à Comunicação ou c) 

publicaram, na condição de primeiro autor, pelo menos três trabalhos em periódicos com 

recorte temático diretamente vinculado à área de Comunicação, classificados como B1, A1 

e/ou A2. 

§ 2°.  Casos omissos serão analisados pela comissão, com base no texto completo da publicação 

e sua ficha catalográfica. 

Art. 3°. O pedido de credenciamento deverá vir acompanhado de uma cópia impressa 

atualizada do Curriculum Vitae, em versão Lattes. 

§ 1°. O pedido de credenciamento deverá vir ainda acompanhado de: 

a) Indicação de, pelo menos, uma disciplina do PPGCOM na qual pretende atuar; 

b) Indicação, dentro da Linha de Pesquisa na qual atuará, das áreas temáticas nas quais 

pretende ministrar disciplinas e orientar; 

c) Apresentação de projeto ou subprojeto de pesquisa a ser desenvolvido sob sua 

responsabilidade, compatível com a Linha de Pesquisa na qual atuará, com ata ou 
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declaração de aprovação pelo Colegiado/Conselho do respectivo 

Instituto/Departamento.  

 

§ 2°.  A comprovação de apoio de agências de fomento de âmbito federal ou estadual a 

projetos de pesquisa coordenados/executados por professores poderá substituir a declaração de 

aprovação pelo Conselho do respectivo Instituto/Departamento originário.   

 

Art. 4°. O Colegiado, baseado no parecer da comissão externa, homologará o credenciamento 

do docente, válido por três anos. 

Parágrafo Único -  O Conselho decidirá o ingresso de novos docentes tomando como 

referência os índices definidos no Documento da área de Comunicação para avaliação dos 

Programas. 

 

DO RECREDENCIAMENTO 

Art. 5°. O recredenciamento de docentes do PPGCOM deverá ocorrer a cada três anos. 

Art. 6°. Para o recredenciamento de docentes do PPGCOM para o curso de Mestrado, serão 

consideradas as exigências explicitadas nos artigos anteriores.  

 

DO DESCREDENCIAMENTO 

Art. 7º. Serão descredenciados do PPGCOM, após apreciação do Conselho do Programa: 

d) os docentes que solicitarem o descredenciamento;   

e) os docentes que não atenderem às normas explicitadas nos artigos anteriores; 

f) os docentes que não atenderam às solicitações da Coordenação quanto a prazos de 

preenchimento de relatórios exigidos pela CAPES. 

 

Parágrafo Único - O docente descredenciado não poderá participar da oferta de vagas na 

seleção subsequente nem da oferta de disciplinas. Poderá concluir as orientações em 

andamento e apresentar nova solicitação de credenciamento, no momento estabelecido.  

 

Art. 8º. Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia. 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 9. O PPGCOM definirá um período anual de inscrições para credenciamento e 

recredenciamento, preferencialmente no primeiro semestre. 

As normas entram em vigor na data de sua publicação. 
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Belém, 16 de abril de 2010. 

Colegiado do PPGCOM/UFPA 


