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NORMA PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE DO 
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Avaliação em Saúde do Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), considerando a necessidade de 
regulamentar o ingresso e a permanência de docentes permanentes, colaboradores e visitantes 
no Programa, apresenta as normas para o credenciamento e recredenciamento docente e no 
uso de suas atribuições, RESOLVE:  

Art. 1o. O corpo docente do Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde (MPAS) do IMIP 
é composto por três categorias: 
I. Docente permanente: responsável por orientar mestrandos, ministrar disciplinas, 
desenvolver projetos de pesquisas, ter experiência, demonstrada pela publicação de artigos 
científicos e pela geração de produtos técnicos/tecnológicos, além de histórico de atuação 
acadêmica em temáticas abordadas nas disciplinas e projetos de pesquisa do Programa. Deve 
também participar das suas atividades administrativas.  
 
II. Docente colaborador: responsável por coorientar mestrandos, ministrar disciplinas, 
desenvolver projetos de pesquisas e publicar em periódicos indexados dentro da linha de 
pesquisa do Programa e colaborar nas suas atividades acadêmicas e administrativas.  
 
III. Docente visitante: Docente Pesquisador convidado para atuar em projetos dentro da linha 
de pesquisa do Programa, em colaboração com docentes permanentes e colaboradores, que 
demonstre impacto positivo no desempenho acadêmico, a partir de competências e ações 
diretamente relacionadas ao desenvolvimento do Programa e da geração de produtos 
técnicos/tecnológicos. O Docente Pesquisador visitante pode coorientar dissertações, 
pesquisas de iniciação científica e participar de disciplinas e atividades acadêmicas 
coordenadas por docentes do Programa.  

Art. 2o. O credenciamento e recredenciamento dos docentes permanentes (titulação 
obrigatória: doutorado) e colaboradores (titulação obrigatória: mestrado ou doutorado) poderá 
ser realizado em qualquer período e cumpram os requisitos mínimos estabelecidos abaixo:  

§ 1o. Será exigido para o docente permanente no último quadriênio: 

I. Orientação de pelo menos uma dissertação; 

II. Mínimo de 2 (duas) publicações de artigos científicos indexados ou de produtos 
técnico/tecnológicos que demonstrem impacto geral na sociedade, com ênfase em saúde;  

III. Vinculação com a linha de pesquisa do Programa;  

IV. Ministrar disciplinas do curso; 

V. Disponibilidade para participação no Colegiado do Programa. 
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§ 2o. Será exigido para o docente colaborador no último quadriênio: 

I. Coorientação de pelo menos uma dissertação; 

II. Mínimo de 2 (duas) publicações de artigos científicos indexados ou de produtos 
técnico/tecnológicos que demonstrem impacto geral na sociedade, com ênfase em saúde; 

III. Vinculação com a linha de pesquisa do Programa;  

IV. Disponibilidade para co-ministrar disciplinas do curso; 

V. Disponibilidade para participação no Colegiado do Programa, quando solicitado. 
 
§ 3o. Todo processo de credenciamento deve receber aprovação do Colegiado do Programa. 
Os docentes colaboradores terão prioridade ao acesso ao quadro de docentes permanentes, 
desde que exista vacância e preencham os critérios exigidos. 
 
Art. 3o. Serão descredenciados por decisão do Colegiado do Programa os docentes 
permanentes que, ao longo do último quadriênio, não tenham orientado dissertações e que não 
tenham publicado em periódicos indexados conforme os critérios da CAPES para a nota do 
Programa ou elaborado produto técnico/tecnológico com relevância social.  

Art. 4o. Serão descredenciados por decisão do Colegiado do Programa os docentes 
colaboradores que, ao longo do último quadriênio, não tenham coorientado dissertações e que 
não tenham publicado em periódicos indexados conforme os critérios da CAPES para a nota 
do Programa ou elaborado produto técnico/tecnológico com relevância social.  

Art. 5o. O acompanhamento/avaliação do docente permanente e do docente colaborador será 
realizado anualmente pelo Colegiado do Programa para verificar o cumprimento do que 
determina o § 1o e o § 2o para decisão da permanência no Programa. 
 
 

Profa. Dra. Isabella Chagas Samico 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Avaliação em Saúde 
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