
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE (048) 3721-4937 

E-mail: ppgss@contato.ufsc.br 

Portaria Normativa N.° 01/2022/PPGSS – Credenciamento e Recredenciamento no PPGSS/UFSC.  - Página 1 de 7 

 

PORTARIA NORMATIVA N.° 01/2022/PPGSS 

(Aprovada pela Resolução n.º 85/2022/CPG, de 1ºde agosto de 2022) 

 

Dispõe sobre as normas para o 

credenciamento e recredenciamento de 

docentes no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

O Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal de Santa Catarina estabelece as normas para o credenciamento e recredenciamento 

de docentes do PPGSS, aprovadas por este Colegiado em sessão realizada no dia 19 de 

julho de 2022 e pela Câmara de Pós-Graduação conforme Resolução n.º 85/2022/CPG, de 

1ºde agosto de 2022. 

 

Título I– Disposições Gerais 

 

Art. 1. A presente resolução está subordinada e incorpora o regramento da Resolução 

Normativa 154/CUn/2021 que trata da pós-graduação stricto sensu aprovada pelo Conselho 

Universitário da UFSC, da Resolução Normativa Nº 5/2021/CPG, de 25 de novembro de 

2021 que dispõe sobre o vínculo institucional para atuação de professores credenciados nos 

programas de pós-graduação stricto sensu da UFSC, a Resolução Nº 65/2022/CPG, de 28 

de junho de 2022 que aprovou a readequação de regimento do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e os critérios do Sistema Nacional da Pós-Graduação (SNPG). 

 

Título II – Do Corpo Docente 

 

Art. 2. O corpo docente do PPGSS é constituído por portadores(as) do título de doutor(a) 

em Serviço Social e área afins, observadas as disposições da resolução que trata da pós-

graduação stricto sensu da UFSC e as referências do Documento da Área 32 - Serviço 

Social - disponibilizados pela CAPES.  

 

Art. 3. Para os fins de credenciamento e recredenciamento junto ao PPGSS, os(as) docentes 

serão classificados(as) nas seguintes categorias: 

I- docentes permanentes; 

II- docentes colaboradores; ou 

III- docentes visitantes; 

 

Art. 4. Podem integrar a categoria de permanentes os(as) professores(as) enquadrados(as) e 

declarados(as) anualmente na Plataforma Sucupira (SNPG/CAPES) e que atendam a todos 

os seguintes pré-requisitos: 
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I- vínculo funcional-administrativo com a instituição e dedicam, no mínimo, 10 horas 

semanais ao PPGSS, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e orientação de discentes, 

respeitando a Portaria Nº 81/2016/CAPES (art. 4, inciso II). 

II- quando, na qualidade de professores(as) ou pesquisadores(as) aposentados(as), tenham 

formalizado termo de adesão para prestar serviço voluntário(a) na UFSC nos termos da 

legislação vigente; 

III – docentes ou pesquisadores(as) integrantes do quadro de pessoal de outras Instituições 

de Ensino Superior ou de Pesquisa, mediante a formalização de convênio específico com a 

instituição de origem, por um período determinado; 

IV – docentes ou pesquisadores(as) que, mediante a formalização de termo de adesão, 

vierem a prestar serviço voluntário(a) na UFSC nos termos da legislação pertinente; 

V- quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores(as) de agências federais 

ou estaduais de fomento; 

VI – quando tenham sido cedidos(as), por acordo formal, para atuar na UFSC;  

VII – a critério do Colegiado Delegado do PPGSS, quando os(as) docentes estiverem em 

afastamento longo para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade 

relevante em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e não desenvolverem, com 

regularidade, atividades de ensino na Pós-Graduação e projetos de pesquisa.   

 

§ 1º. Os(as) docentes permanentes não integrantes do quadro de pessoal efetivo da UFSC 

poderão ser credenciados como permanentes até o limite de 20% do quadro de docentes do 

PPGSS. 

 

§ 2º.  As funções administrativas no PPGSS serão atribuídas aos docentes do quadro efetivo da 

UFSC e permanente do Programa. 

 

Art. 5. Podem integrar a categoria de colaboradores(as) docentes que não atendam a todos 

os requisitos para serem enquadrados(as) como professores(as) permanentes ou como 

visitantes, incluídos(as) os(as) bolsistas de pós-doutorado, mas que participem de forma 

sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino e 

extensão, independentemente de possuírem ou não vínculo com a instituição. 

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo professor colaborador deverão atender aos requisitos 

previstos nos documentos de avaliação da área de Serviço Social estabelecidas no SNPG. 

§ 2º As atividades de pesquisa ou extensão do professor colaborador poderão ser 

executadas prevendo, inclusive, a orientação de mestrandos e doutorandos 

§ 3º Docentes e pesquisadores não integrantes do quadro de pessoal efetivo da UFSC 

poderão ser credenciados como colaboradores, respeitadas as condições definidas nos 

incisos I a VII do art. 26 da Resolução Normativa 154/CUn/2021. 

§ 4º Para o credenciamento de professor colaborador a exigência estabelecida fica fixada 

em no mínimo 50% da produção bibliográfica exigida para o de professor permanente, 

observados os interesses e necessidades das linhas de pesquisa do PPGSS, a 

particularidade da situação e o potencial do candidato em atingir as demandas para se 

tornar docente permanente. 

 

Art. 6. Podem integrar a categoria de visitantes os(as) docentes ou pesquisadores(as) com 

vínculo funcional-administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam 

liberados(as), mediante acordo formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para 

colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em 

projeto de Pesquisa e/ou atividades de Ensino no Programa, permitindo-se que atuem como 

coorientadores(as). 
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§ 1º A atuação dos(as) docentes ou pesquisadores(as) visitantes no Programa deverá ser 

viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a instituição ou por bolsa 

concedida para esse fim, pela própria instituição ou por agência de fomento. 

§ 2º A Câmara de Pós-Graduação estabelecerá as normas e os procedimentos para 

contratação de professor visitante na UFSC.  

 

Art. 7. Na análise dos pedidos de credenciamento ou recredenciamento de professores(as) 

junto ao PPGSS, a comissão instituída para emitir parecer a respeito, deverá levar em conta 

que o número de docentes colaboradores(as) e visitantes deve se limitar a 30% em relação 

ao número total de professores do Programa. 

 

Título III - Do Credenciamento e do Recredenciamento 

 

Art. 8. O PPGSS adota fluxo continuo de credenciamento e ou recredenciamento docente. 

 

Art. 9. A solicitação de credenciamento e ou recredenciamento será examinada por uma 

comissão composta por três docentes permanentes vinculados(as) ao PPGSS, sendo o seu 

parecer submetido ao Colegiado Delegado. 

 

Art. 10. A atuação como docente permanente poderá se dar, no máximo, em até 3 (três) 

programas de pós-graduação, conforme dispõe o Artigo 4° da Portaria CAPES No 

81/2016. 

 

Art. 11. O total de docentes permanentes que deverão atuar exclusivamente no PPGSS fica 

limitado mínimo de 50%. 

Parágrafo Único. Fica limitado em até 50% do total de docentes permanentes o número 

com possibilidade de duplo ou triplo credenciamento em Programas de Pós-Graduação de 

instituições brasileiras, adotado o critério produção como definidor de classificação nas 

situações em que houver número de pedidos que ultrapassar esse percentual. 

 

Art. 12. O credenciamento, assim como o recredenciamento, será válido por até quatro 

anos e deverá ser aprovado pelo colegiado delegado. 

 

Capítulo I – Do Credenciamento 

 

Art. 13. O credenciamento de docentes para o PPGSS, nas categorias de permanente, 

visitante ou colaborador(a), será realizado através de solicitação do(a) interessado(a). 

§1º As linhas de pesquisa do PPGSS poderão indicar e ou convidar docentes a se 

credenciarem nas categorias de permanente, visitante ou colaborador(a). 

§2º O(a) candidato(a) a professor(a) visitante poderá ingressar no PPGSS por processo 

seletivo aberto pela UFSC para esta finalidade. 

 

Seção I – Dos Critérios de Credenciamento 

 

Art. 14. A solicitação de credenciamento deverá conter: 

§ 1º Justificativa do pleito e interesse do(a) solicitante à área de concentração do PPGSS e 

à respectiva linha de pesquisa. 

§ 2º Descrição da inserção temática do(a) candidato(a) no âmbito da pesquisa nos últimos 

quatro anos, mediante participação em Grupo ou Núcleo cadastrado no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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§ 3º Produção bibliográfica, técnica e atividades de ensino devidamente comprovadas.  

§ 4 Currículo Lattes atualizado. 
§ 5º O(A) docente deverá informar se já atua como permanente ou colaborador(a) em outros 

PPGs, quando for o caso. 

 

Art. 15. A solicitação de credenciamento docente na condição de permanente, visitante ou 

colaborador(a), no PPGSS deve atender cumulativamente os seguintes pré-requisitos em 

relação a produção bibliográfica: 

 

§ 1.º No período dos quatro anos anteriores ao ano de credenciamento o(a) docente deverá 

apresentar um somatório de 8 (oito) produções bibliográficas, atendendo os seguintes 

requisitos: 

I- pelo menos quatro produções distribuídas entre artigos em periódicos indexados, livros 

ou capítulos de livros/coletâneas; 

a) dos artigos em periódicos indexados é obrigatório a publicação de pelo menos 1 artigo 

em periódico classificado no Qualis da área e afins entre A1-B3;  

b) livro autoral ou os capítulos de livro/coletâneas deverão atender os quesitos de 

classificação no Qualis Livro entre L1 e L4;  

II- publicações de trabalhos completo em anais de evento nacional ou internacional. 

 

Art. 16. A solicitação de credenciamento docente na condição de permanente, visitante ou 

colaborador(a), no PPGSS deve atender cumulativamente os seguintes pré-requisitos em 

relação a produção técnica: 

 

§1.º No período dos quatro anos anteriores ao ano de credenciamento o(a) docente deverá 

apresentar um somatório de 8 (oito) produções técnicas, distribuídas entre as seguintes: 

I- organizador de livro/coletânea com classificação no Qualis Livro; 

II- editor(a) de periódico cientifico; 

III- projeto de extensão desenvolvido ou em desenvolvimento; 

IV- atividade administrativa desenvolvida no âmbito da universidade; 

V- palestrante ou conferencista em eventos da área e afins; 

VI- produção de programas de mídia; 

VII- organização de evento ou participação em comissão científica; 

VIII- assessoria a instituições, conselhos ou fóruns de políticas públicas; 

IX- avaliador(a) ou consultor(a) de agência de fomento; 

X- avaliador(a) de periódico classificado no Qualis da área e afins entre A1-B3; 

 

Capítulo II – Do Recredenciamento 

 

Art. 17. O recredenciamento dos(as) professores(as) do quadro permanente, visitante e 

colaborador(a) do PPGSS será realizado a cada quatro anos, considerando o processo de 

avaliação quadrienal da Capes, através de solicitação do(a) interessado(a).  

 

Art. 18. A solicitação de recredenciamento deverá conter: 

§1º Justificativa do pleito e interesse do(a) solicitante à área de concentração do PPGSS e à 

respectiva linhas de pesquisa. 

§2º Descrição da inserção temática do(a) candidato(a) no âmbito da pesquisa nos últimos 

quatro anos, mediante participação em Grupo ou Núcleo cadastrado no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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§3º Produção bibliográfica, produção técnica e atividades de ensino devidamente 

comprovadas.  

§4º Currículo lattes atualizado. 

§5º Avaliação das atividades de ensino pelo corpo discente a partir de relatórios emitidos 

pela Comissão de Autoavaliação do PPGSS correspondendo ao período dos quatro anos, 

imediatamente anteriores ao recredenciamento, caso tenha ministrado disciplina no 

período. 
§ 6º O(A) docente deverá informar se já atua como permanente ou colaborador(a) em outros 

PPGs, quando for o caso. 

 

Seção I – Dos Critérios de Recredenciamento 

 

Art. 19. A solicitação de recredenciamento docente na condição de permanente, visitante 

ou colaborador(a), no PPGSS deve atender cumulativamente os seguintes pré-requisitos: 

 

I- desenvolvimento, com regularidade, de atividades de ensino na Pós-Graduação;  

II- participação em projetos de pesquisa do PPGSS;  

III- orientação, com regularidade, de alunos(as) de mestrado e/ou doutorado do PPGSS; 

IV- regularidade e qualidade na produção intelectual; 

V- produção bibliográfica ou técnica em coautoria com o(as) discentes e ou egressos(as);  

VII- integrar comissões internas do PPGSS; 

VIII- participação com regularidade nos Colegiado Pleno e ou Colegiado Delegado. 

 

Art. 20. Em relação a produção bibliográfica a solicitação de recredenciamento docente na 

condição de permanente, visitante ou colaborador(a), no PPGSS deve atender 

cumulativamente os seguintes pré-requisitos: 

 

§ 1.º no período dos quatro anos anteriores ao ano de recredenciamento o(a) docente 

deverá apresentar um somatório de 8 (oito) produções bibliográficas, considerando: 

I- pelo menos quatro produções distribuídas entre artigos em periódicos indexados, livros 

ou capítulos de livros/coletâneas; 

a) dos artigos em periódicos indexados é obrigatório a publicação de pelo menos 1 artigo 

em periódico classificado no Qualis da área e afins entre A1-B3;  

b) livro autoral ou os capítulos de livro/coletâneas que atendam aos requisitos de 

classificação no Qualis Livro entre L1 e L4;  

II- publicações de trabalho completo em anais de evento nacional ou internacional. 

 

Art. 21. Em relação a produção técnica a solicitação de recredenciamento na condição de 

permanente, visitante ou colaborador(a), no PPGSS deve atender cumulativamente os 

seguintes pré-requisitos: 

 

§ 1.º no período dos quatro anos anteriores ao ano de recredenciamento o/a docente deverá 

apresentar um somatório de 8 (oito) produções técnicas, atendendo os seguintes requisitos: 

I- organizador(a) de livro/coletânea com classificação no Qualis Livro; 

II- editor(a) de periódico cientifico; 

III- projeto de extensão desenvolvido ou em desenvolvimento; 

IV- atividade administrativa desenvolvida no âmbito da universidade; 

V- palestrante ou conferencista em eventos da área; 

VI- produção de programas de mídia; 

VII- organização de evento ou participação em comissão científica; 
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VIII- assessoria a instituições, conselhos ou fóruns de políticas públicas 

IX- avaliador(a) ou consultor(a) de agência de fomento; 

X- avaliador(a) de periódico classificado no Qualis da área entre A1-B3; 

 

Art. 22.  Complementarmente para o recredenciamento será avaliado o cumprimento das 

atividades previstas para a sua categoria de participação no PPGSS (permanente, visitante 

ou colaborador(a)) os seguintes itens: 

 

I- consultoria ou parecerista ad-hoc para agências e órgãos públicos;  

II- integrar Comitê Científico e Comissões de Agências, órgãos e instituições científicas e 

de fomento;  

III- integrar rede e ou observatórios nacional ou internacional de pesquisa; 

IV- bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq;  

V- aprovação de projetos e bolsas em editais de agências de fomento nacionais e 

internacionais; 

VI- participação em bancas externas (concursos e defesas) e em outras atividades de 

programas de pós-graduação no Brasil ou no exterior.  

VII- disciplinas ministradas e orientação de TCC de Iniciação Científica desenvolvidas na 

graduação; 

VIII- disciplinas ministradas e orientação de TCC desenvolvidas em curso de 

especialização ou residência multiprofissional em saúde. 

 

Título IV – Das Disposições Finais 

 

Art. 23. Para ser credenciado(a) ou recredenciado(a) na categoria orientador(a) de 

doutorado do PPGSS, o(a) docente deverá atender aos seguintes critérios no quadriênio 

anterior à solicitação: 

 

I. coordenar e/ou participar de projeto de pesquisa vinculado ao PPGSS, articulado à área 

de concentração e linhas de pesquisa. 

II. ter concluído a orientação, com aprovação, de, ao menos, 01(uma) dissertação de 

mestrado. 

III. ter ministrado ao menos 02 (duas) disciplinas cadastradas no PPGSS. 

 

Art. 24. A atuação eventual em atividades esporádicas não caracteriza um docente ou 

pesquisador(a) como integrante do corpo docente do Programa em nenhuma das 

classificações previstas no art. 3º. 

 

Parágrafo único. Por atividades esporádicas a que se refere o caput deste artigo entendem-

se as palestras ou conferências, a participação em bancas examinadoras, a colaboração em 

disciplinas, a coautoria de trabalhos publicados, coorientação ou cotutela de trabalhos de 

conclusão de curso, a participação em projetos de Pesquisa e em outras atividades. 

 

Art. 25. Por solicitação do(a) interessado(a) ou por decisão do Colegiado Delegado do 

PPGSS, o(a) docente poderá ser descredenciado(a) a qualquer momento. 

Parágrafo Único. Nos casos de não renovação do credenciamento, o(a) docente manterá 

somente as orientações em andamento de modo a não prejudicar os(as) estudantes 

orientados(as), ficando o(a) docente credenciado como colaborador até o término das 

orientações. 
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Art. 26. Todos(as) discentes matriculados(as) no PPGSS terão um professor(a) 

orientador(a), guardado o limite de até 10 (dez) orientações, em qualquer nível, conforme 

as diretrizes do SNPG - referências do Documento da Área 32 - Serviço Social - 

disponibilizados pela CAPES.  

 

Art. 27. O(a) docente do PPGPSS afastado(a) para realização de estágio pós-doutoral, 

estágio sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação poderá 

ser mantido no quadro docente permanente desde que, durante seu afastamento, cumpra os 

itens seguintes: 

 

I- Coordenar e/ou participar de projetos de pesquisa articulados à área de concentração e às 

linhas de pesquisa do PPGSPS; 

II- Orientar discentes de mestrado e/ou doutorado no PPGSS; 

III. Ter vínculo funcional-administrativo com a UFSC, ou, em caráter excepcional, se 

enquadrar em uma das seguintes situações: receber bolsa de fixação de docentes ou 

pesquisadores de agências federais ou estaduais de fomento. 


