UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CREDENCIAMENTO PARA DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM
CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO:
- Graduação em Enfermagem;
- Título de doutor;
- Professor do Departamento de Enfermagem/UFPE, Campus Recife ou Vitória de
Santo Antão, de acordo com avaliação do colegiado do programa no momento de
lançamento do edital;
- Produção acadêmica com artigos publicados e/ou aceitos com comprovação em
periódicos, indexados B1 ou superior, conforme classificação Qualis CAPESEnfermagem vigente, que correspondam em no mínimo 400 (quatrocentos) pontos, no
quadriênio da avaliação;
- Possuir linha de pesquisa definida de acordo com a área de concentração e uma das
linhas de pesquisa do Programa, explícita no projeto de pesquisa;
- Ter concluído, no mínimo, uma orientação de iniciação científica ou trabalho de
conclusão de curso de graduação ou especialização ou mestrado ou doutorado;
- Ser coordenador ou participar da equipe de pesquisa de projeto financiado;
- Ser participante de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq;
- Colaborar na orientação de alunos de mestrado ou doutorado, mediante declaração
assinada pelo professor orientador contendo nome do aluno, título do trabalho e
Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES;
Em caso de empate, terá prioridade o docente:
1 - Com maior pontuação em artigos publicados ou aceitos.
2 - Com mais tempo de serviço no local de lotação.
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
- Currículo Lattes atualizado;
- Projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa do programa
(IMPRESSO E EM CD).
Nº de vagas: a ser definida de acordo com a necessidade do Programa à época da
abertura do edital.

CRONOGRAMA: a ser definido no lançamento de cada edital.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
- A classificação dos docentes como docente permanente ou colaborador ocorrerá por
meio das maiores pontuações, conforme os critérios estabelecidos.

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM

O docente permanente que não atingir o seguinte critério passará a docente colaborador
durante o quadriênio subsequente:
- Produção intelectual de artigos publicados com comprovação em periódicos,
indexados B1 ou superior, conforme classificação Qualis CAPES Enfermagem vigente,
que correspondam ao mínimo de pontos para avaliação “Muito Bom” estabelecidos pela
Área de Enfermagem da CAPES para o quadriênio em curso no momento da avaliação.

