UNIVER
RSIDADE FFEDERAL DE
D PERNAM
MBUCO
CE
ENTRO DE A
ARTES E CO
OMUNICAÇÃ
ÃO
PROG RAMA DE PÓS–GRAD
P
UAÇÃO EM
M CIÊNCIA D
DA INFORM
MAÇÃO

NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 05/202
21
Estabelecce as normaas para cred
denciamentto, recredenciamento
e descred
denciamentto de docen
ntes no âm
mbito do Pro
ograma de
Pós-Graduação em Ciência da Informaçção da Un
niversidade
Federal de Pernambuco.
O PROGRA
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
- a Portariaa Capes n. 8
81, de 3 de junho
j
de 20
016, publicaada no Diáriio Oficial daa União n. 106,
1
de 6 dee
junho de 20
016, seção 1, pág. 14, artigo
a
4º, in
nciso IV;
- a Resoluçção nº 19/2
2020, do Co
onselho de EEnsino, Pesq
quisa e Exteensão da Universidadee Federal dee
Pernambucco;
- a Instrução Normativva nº 01/2021, da Pró-R
Reitora de Pós-Gradua
P
ação da Univversidade Federal
F
de
Pernambucco;
- o Regimen
nto Interno do Program
ma de Pós-G
Graduação em
e Ciência da Informaação;
RESOLVE:
Art.. 1º - Entende-se por credenciam
c
ento, a autorização paara participação de docentes nas
atividades d
de ensino, p
pesquisa, orientação e extensão realizadas
r
no âmbito do
o PPGCI.
Art.. 2º - Entende-se por re
ecredenciam
mento, o crredenciameento sem interstício, dee docentes
já atuantess no PPGCI.
Art.. 3º - Entende-se por descredenci
d
amento, o desligamen
nto do doce
ente das ativvidades do
Programa.
Art.. 4º - O p
processo de
e credenciaamento, re
ecredenciam
mento e de
escredenciaamento de
docentes do PPGCI/UFFPE, deve:
I - LLevar em cconsideração as particcularidades da área dee avaliação da CAPES ao qual o
PPGCI perteence.
II - Prezar pelaa produção intelectuall de alta qu
ualidade, prroduzida a partir de projetos
p
de
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pesquisa, eenvolvendo discentes orientandos
o
s, coerente e consisten
nte com as Linhas
L
de Pesquisa
P
as
quais os au
utores estão
o inseridos e com a árrea de conccentração do PPGCI.
III – Consideraar as ações de internaacionalizaçãão dos doccentes, prin
ncipalmente projetos
de pesquisas desenvo
olvidos em parcerias
p
e publicaçõe
es internaciionais.
.
C
CAPÍTULO I
Do ccorpo doce
ente
Art.. 5º - O corrpo docentte do PPGC
CI poderá se
er constituído por pro
ofessores dentro
d
das
categorias:: permanen
nte, colaborrador e visitante.
§ 1ºº Os integraantes do co
orpo docen
nte do PPGC
CI devem p
possuir form
mação acad
dêmica em
nível de do
outorado.
§ 2
2º Para effeito de re
egistro na plataformaa Sucupira serão considerados docentes
permanenttes, colabo
oradores e visitantes,, mas paraa efeito de avaliação
o pela CAPES serão
considerados somentee os docentes permaneentes.
§ 3ºº Para efeiitos de reggistro na Pró-Reitoria de Pós-Grraduação (PROPG) e avaliações
realizadas pela UFPE, serão considerados aalém dos docentes peermanentess, os colabo
oradores e
os visitantees.
§ 4
4º Os doceentes perm
manentes cconstituem o núcleo principal do PPGCI,, devendo
atender ao
os seguintess pré-requissitos:
I - TTer produçãão intelectu
ual de alta qualidade,, compatíveel com os índices requ
ueridos do
PPGCI no D
Documento
o de Área ao qual perttence na CA
APES;
II - D
Desenvolveer atividade
es de ensino na pós-grraduação e ministrar disciplinas
d
na mesma
proporção
o dos demaais colegass e conform
me orienta o Documeento de Árrea ao quaal o PPGCI
pertence n
na CAPES;
III - Orientar d
discentes de
d mestrad
do e/ou doutorado e supervision
nar projeto
os de póso desenvolvvidos no âm
mbito do PP
PGCI;
doutorado
IV - Ter envolvvimento nass demais attividades accadêmicas d
do PPGCI, tais
t como: comissões,
c
eventos, aações de internacionalização, pro
ojetos de in
nserção reggional, naciional e inteernacional,
participaçãão de, no mínimo, 70
0% das reu
uniões prom
movidas peelo Program
ma, forneciimento de
informaçõ
ões à coordeenação quaando solicittadas, no prrazo e na co
ompletude requeridoss.
V – Desenvolver pesqu
uisa em co
olaboração
o com pessquisadoress de outro
os países,
preferenciialmente ccom aquele
es que o P
PPGCI estaabeleceu co
onvênios de
d cooperaação e no
escopo da Linha de P
Pesquisa ao qual o doccente está inserido;
VI -TTer vínculo funcional-administrativo com a UFPE ou vvínculo com
m outras instituições,
desde quee se enquad
drem em um
ma das segu
uintes cond
dições:
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a) Recebam bolsaa de fixação
o de docentes ou pesq
quisadores de agênciaas de fomen
nto;
b) Na qualidade de profe
essor ou p
pesquisado
or aposentado, tenhaam firmad
do com a
insttituição term
mo de compromisso d
de participaação volunttária como docente do
o PPGCI;
c) Ten
nham sido liiberados, por
p acordo fformal, parra atuar com
mo docente
e do PPGCI..
§ 6º - Os docentes colaborado
ores são aq
queles interrnos ou extternos à UFPE, que co
ontribuam
co
om o PPGCI de form
ma complementar, m
ministrando disciplinass, orientando ou coo
orientando
dissertaçõess e teses, paarticipando
o de comissões e colab
borando em
m projetos de
d pesquisaa.
§ 7º - O
Os docentess visitantes são aquelees vinculados a outrass Instituiçõe
es de Ensino Superior
no Brasil o
ou no exterrior que sejjam liberad
dos mediante acordo formal, durante um período
p
de
tempo paraa ficarem à disposição
o do PPGCI.
Art. 6º - A quantid
dade de doccentes em cada categoria deve aatender aoss seguintes
parâmetros:
I - O tottal de docentes permaanentes e ccolaboradorres deve seeguir o que orienta o Documento
D
o
de Área ao
o qual o PPG
GCI pertencce na CAPESS;
II - O total de doccentes visittantes devee atender as
a necessidaades de intternacionalização e/ou
u
formação d
do PPGCI;
C
CAPÍTULO II
I
Do ccredenciam
mento
Seção I
Regra Geral
Art.. 7º - O cred
denciamentto em qualq
quer das categorias como docente
e de pós-grraduação do
o
PPGCI, pod
derá se dar no máximo em até d
dois Programas de Pós-Graduaçãão (PPGs), seguindo
s
oss
critérios:
I - O docentee constará como credenciado em
e qualquer combinação de PPGs, sejam
m
programas acadêmico
os ou profissionais, em
m rede, em
m associaçãão, program
mas multicêêntricos, dee
quaisquer áreas de aavaliação, de
d quaisqu
uer instituiçções desdee que atue no máxim
mo em doiss
Programas;;
II - A pontuação da produ
ução científiica dos docentes credeenciados, en
ntre os PPG
Gs dos quaiss
participa, será definidaa em cada área
á
de avaliação da CA
APES, levan
ndo em consideração à adequação
o
a qual o do
ocente está inserido;
e coerênciaa temáticas pertinentes à Linha dee Pesquisa ao
III – O número
o de orientaandos para cada docen
nte credencciado fica a critério do
o colegiado
o,
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devendo o PPGCI aten
nder ao estaabelecido naa sua respectiva área d
de avaliação
o da CAPES.
Art.. 8º - As reegras e pro
ocedimento
os para credenciamento de doce
entes permanentes do
o
PPGCI serãão estabeleecidas no Edital
E
e das demais categorias
c
será exigid
do apenas o envio do
o
formulário Credenciam
mento e Re
ecredenciam
mento de Do
ocentes, dissponível no
o site do PP
PGCI, no linkk
Documento
os Institucio
onais/Form
mulários.
Art.. 9º - O creedenciamento de doceentes deve ocorrer
o
preeferencialmente no iníício do ciclo
o
de avaliação da CAPESS, tendo valiidade máxim
ma até o fin
nal do mesm
mo ciclo de avaliação.
Paráágrafo único - Os proccessos de ccredenciame
ento de no
ovos docenttes permanentes junto
o
ao PPGCI serão realizaados de aco
ordo com as necessidaades do Pro
ograma e se
erão avaliad
dos também
m
pela PROPG
G, seguindo
o o calendárrio próprio.
Seção II
Do Doccente Perm
manente
Art.. 10 - Para ffins de cred
denciamentto, o candid
dato a doceente perman
nente devee apresentar
os seguintees requisitoss:
I – TTer produção intelectual qualificada nos últtimos quatrro anos, pu
ublicada em
m periódico
científico de alta qualidade, sendo duas delaas em Qualiss entre A1 – A4;
II – Apresentarr projeto de
e pesquisa devidamen
nte registrad
do na Unive
ersidade naa qual está
om a Linha de
d Pesquisaa na qual prretende atuar no PPGC
CI;
vinculado, ccoerente co
III – Estar coord
denando ou
u participan
ndo de projjetos aprovaados em ed
ditais de fom
mento que
estejam viggentes;
IV - Ser particcipante de algum gru
upo de pessquisa na áárea da Ciência da Informação
autorizado pela institu
uição e verifficado no Diretório de Grupos de Pesquisa do
o CNPq;
V – Ter orientaado, no mín
nimo um mestrando e publicado os resultad
dos da disseertação em
coautoria ccom o discente;
VI - Estar coord
denando ou
u participand
do de açõess de internaacionalizaçãão;
VII – Ter orienttado, no mín
nimo, dois aalunos de In
niciação Cieentífica, noss últimos qu
uatro anos.
Paráágrafo único - O docen
nte deve co
ontemplar ao
a menos q
quatro dos sete incisos descritos
no Art.10, ssendo obriggatório o incciso I e VII.
Seção III
Do Doccente Colab
borador
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Art.. 11 – Para ffins de credenciamento
o, o candidaato a docen
nte colaboraador deve apresentar
a
os seguintees requisitoss:
I – TTer produçção intelecttual qualificcada nos úlltimos quattro anos, publicada em
m periódico
o
científico de alta qualidade, sendo uma delas em Qualiss entre A1 - A4;
II – TTer disponibilidade para orientar ou coorienttar dissertações ou tesses;
III – Ter disponibilidade paara ministraar disciplinas em pós-grraduação;
IV – Ser coordeenador de projeto
p
de p
pesquisa vigente, devid
damente reggistrado na
Universidad
de na qual eestá vinculaado e/ou fin
nanciado po
or órgãos dee fomento;
V - SSer particip
pante de alggum grupo de pesquisa autorizad
do pela instituição e crredenciado
no Diretório
o de Grupos de Pesquiisa do CNPq
q;
VI - Ter particip
pado de Com
missão Exam
minadora de Dissertaçãão e/ou Tesses em Proggrama de
Pós-Graduaação.
Paráágrafo únicco – O projjeto de pessquisa do candidato
c
d
deve necesssariamente apresentar
aderência à Linha de P
Pesquisa na qual preten
nde atuar no
n PPGCI.
Seção IV
Do D
Docente Visitante
Art.. 12 - Para fins de cre
edenciamen
nto, o candidato a doccente visitaante deve atender
a
aoss
seguintes requisitos:
I – Atender a demanda específica
e
d
do PPGCI, principalme
p
ente no âm
mbito do en
nsino ou daa
internacion
nalização;
II - TTer produçãão intelectual qualificad
da nos últim
mos quatro anos;
II – Ter dispon
nibilidade para
p
particip
par das atividades do
o PPGCI: pro
ojetos, ensino, cursoss,
comissões d
de trabalho
o, palestras,, eventos, entre outrass;
IV – Apresentar carta de liberação dee sua instituição de origgem, quand
do for o caso
o.

C
CAPÍTULO III
Do reecredenciam
mento
Seção I
Regra Geral

5

Art.. 13 – O reccredenciam
mento de do
ocente perm
manente deeve ser realizado med
diante Editaal
específico.
Art.. 14 - Os p
procedimentos para reecredenciam
mento de d
docentes nas categorias docentee
colaborado
or e docentee visitante devem
d
levaar em consid
deração o interesse e a avaliação do PPGCI e
o estabeleccido pela PR
ROPG.
Art.. 15 – O reecredenciam
mento de d
docentes permanente
p
es, colaboraadores e viisitantes do
o
PPGCI devee ocorrer no
o início do ciclo de avaaliação da CAPES,
C
tend
do validade máxima atté o final do
o
mesmo cicllo de avaliaçção.
Seção II
Do Doccente Perm
manente
Art.. 16 - Parra fins de recredenciamento, o candidato a docen
nte perman
nente devee
apresentar os seguintees requisito
os:
I – TTer produçãão intelectu
ual qualificaada nos últtimos quatrro anos, pu
ublicada em
m periódico
científico de alta qualidade, sendo duas delaas em Qualiss entre A1 – A4;
II – Ter uma pu
ublicação in
ntelectual em coautoria com pesq
quisador de Instituição
o de Ensino
de outros p
país nos últimos quatro
o anos;
III – Ter uma publicação intelectual em idiomaa estrangeiiro, prefere
encialmentee inglês ou
espanhol;
IV – Apresentar projeto de pesquisa,, devidamen
nte registraado na Univversidade naa qual está
vinculado, ccoerente co
om a Linha de
d Pesquisaa na qual esstá atuando
o no PPGCI;
V – Estar coorrdenando ou
o participaando de projetos aprrovados em
m editais dee fomento
vigentes no
o período do
os últimos dois
d anos;
VI - Ser particip
pante de algum grupo de pesquissa autorizad
do pela insttituição e crredenciado
no Diretório
o de Grupos de Pesquiisa do CNPq
q;
VII – Ter uma p
publicação com
c
cada orrientado co
oncluinte, no
os últimos quatro
q
anoss;
VIII - Estar coo
ordenando ou
o participaando de Projeto de Peesquisa, inttegrado porr membros
de Instituiçções de Ensiino de outro
os países;
IX - Estar orien
ntando discente na meesma propo
orção de seeus colegas da Linha de Pesquisa
na qual perrtence;
X - TTer particip
pado de reuniões de co
olegiado e demais
d
even
ntos promo
ovidos pelo Programa,
na frequência de 70%,, nos último
os dois anoss;
e
de in
nformaçõess à coorden
nação, no que diz respeito aos
XI - Ter colaborado no envio
de, nos últim
mos dois anos;
quesitos atendimento do prazo e completud
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XII – Ter orientado, no mín
nimo, dois aalunos de In
niciação Cieentífica, nos últimos qu
uatro anos.
Paráágrafo único
o - O docen
nte deve con
ntemplar ao
o menos seis dos 12 incisos descritos acima,
sendo obriggatório o inciso I, II e XII.
X
Seção III
Do Doccente Colab
borador
Art.. 17 – Para ffins de recre
edenciamen
nto, o candidato a docente colabo
orador devee
apresentar os seguintees requisito
os:
I – TTer produçãão intelectu
ual qualificada nos últim
mos quatro
o anos, send
do em perió
ódicos entree
Qualis A1 – B1;
II – TTer orientado ou estarr orientando
o dissertaçõ
ões ou tesess no PPGCI;
III – Ter ministrrado ou estaar ministran
ndo disciplinas no PPGCI;
IV – Ser coordeenador de projeto
p
de p
pesquisa vigente, devid
damente reggistrado na UFPE e
coerente co
om a Linha de Pesquisaa na qual esstá atuando
o;
V – Ser coorden
nador ou paarticipante de projetoss financiado
o por órgãoss de fomentto,
coerente co
om a Linha de Pesquisaa na qual prretende atu
uar no PPGC
CI;
VI - Ser particip
pante de alggum grupo de pesquisaa autorizado pela instituição e verificado no
Diretório de Grupos dee Pesquisa do
d CNPq;
VII - Ter participado ou esttar participaando de Co
omissão Examinadora de
d Exame dee
Dissertação
o ou Tese.
VIII - Ter particcipado de re
euniões de colegiado e demais evventos prom
movidos no Programa,
na frequência de 70%,, nos último
os dois anoss;
IX - Ter colaborado no envio
e
de in
nformaçõess à coorden
nação, no que diz respeito aos
quesitos atendimento do prazo e completud
de, nos últim
mos dois anos.
Paráágrafo único
o - O docen
nte deve co
ontemplar, no
n mínimo, cinco dos nove
n
incisos descritos
no caput, sendo obrigaatório o inciso I, II e III..
Seção IV
Do D
Docente Visitante
Art.. 18 - Para ffins de recrredenciameento, o cand
didato a do
ocente visitaante deve atender
a
aoss
seguintes requisitos:
Atender a u
uma demanda específicca do PPGCI, principalm
mente no âmbito do ensino ou daa
I–A
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internacion
nalização;
II - TTer produçãão intelectual qualificad
da nos últim
mos quatro anos;
III – Ter participado das atividades do PPGCI: prrojetos, enssino, cursoss, comissõess, palestrass,
eventos, en
ntre outras;;
IV – Apresentar carta de liberação dee sua instituição de origgem, quand
do for o caso
o.
Art.. 19 - O p
processo de
d recreden
nciamento poderá in
ncluir mudaança de caategoria ou
u
descredencciamento do
o docente.
C
CAPÍTULO IV
V
Do deescredenciamento
Art.. 20 - O deescredenciamento oco
orrerá quan
ndo o docente não ate
ender aos critérios dee
recredenciaamento no disposto ne
esta Normativa Internaa ou por suaa própria so
olicitação.
Paráágrafo únicco – A soliccitação de d
descredenciamento reealizada porr iniciativa do docentee
poderá ser realizada em qualquerr período.
C
CAPÍTULO V
Das d
disposições finais
Art.. 21 – A listaa completa dos docenttes permane
entes, colab
boradores e visitantes relativa aoss
processos d
de credenciamento, recredenciam
mento e desscredenciam
mento será enviada
e
à PROPG.
P
Art.. 22 - Os cassos omissoss serão analisados pelo
o PPGCI.
Art.. 23 - Esta Normativa Interna en
ntrará em vigor
v
na data de sua publicação no Boletim
m
Oficial da U
UFPE.
APROVADA
A NA 82ª R
REUNIÃO ORDINÁRIA
O
A DO COLEG
GIADO DO P
PROGRAMA
A DE PÓS-GR
RADUAÇÃO
O
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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