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RESOLUÇÃO 01/2015 

 
 
 
Define o Perfil do Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas, stricto sensu, com base na Portaria CAPES N° 174, de 30 de dezembro 
de 2014, que define as modalidades de docentes da Pós-Graduação. 
 
 
Quanto à especificidade, o professor pode ser: 

I. Permanente; 
II.  Visitante; 
III.  Colaborador. 

 
I - Professor Permanente 
O Professor Permanente é o docente que atinge um nível de excelência, de acordo com 
orientações CAPES, nos quesitos ensino, orientação e pesquisa. O docente Permanente 
deve conduzir grupo de pesquisa e publicar regularmente seus resultados.   
Em conformidade com a Portaria CAPES 068/2004, é de competência da Área definir os 
limites máximos e mínimos de docentes nas modalidades Permanente e Colaborador.   
Conforme os Documentos de Área CSA1 2009 e 2013, o Corpo Permanente deve 
representar pelo menos 70% do corpo docente total. Admite-se que até 30% dos docentes 
permanentes estejam enquadrados nas seguintes condições especiais, em caráter 
excepcional e a critério do Colegiado: 

a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de 
agências federais ou estaduais de fomento; 
b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham 
firmado com a instituição termo de compromisso de participação como 
docente do programa; 
c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como 
docente do programa. 
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Para Professor Permanente, exige-se: 
1. Desenvolver projeto de pesquisa com pertinência clara a uma das linhas de pesquisa do 
Programa. O projeto deve estar registrado nas agências e/ou pró-reitoria de pesquisa. O  
projeto de pesquisa do professor deve estar acessível no site do programa. A pesquisa 
deve balizar o restante da inserção institucional do pesquisador.  
2. Participar e/ou Coordenar grupo de pesquisa certificado pela instituição e registrado no 
diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.  
3. Publicar os resultados das pesquisas. Os professores do Programa devem ter uma 
média quadrienal de publicação de pelo menos dois artigos por ano, publicados em 
periódico indexado e avaliado pelo Qualis com os conceitos A (1 ou 2) ou B (1 a 3: 
recomenda-se publicação até o extrato B3), ou um livro autoral por ano, ou dois capítulos 
de livros em coletâneas de alto nível nacional ou internacional por ano, em conformidade 
com o Documento de Área.  
4. Orientar continuamente mestrandos e/ou doutorandos. O docente será considerado apto 
para orientação de doutorado somente após a formação de pelo menos um mestre.  
5. Oferecer pelo menos uma disciplina, no programa, em cada quadriênio.  
6. Ter participação institucional nas atividades do Programa.  
 
II - Professor Visitante 
O Professor Visitante é o docente com vínculo institucional com outras instituições de 
ensino e pesquisa, nacional ou internacional, e que, por meio formal, encontra-se liberado 
para colaborar com atividades do Pós-Com UFBA, “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 orientadores e em atividades de extensão.” 
(Portaria CAPES N° 174, de 30 de dezembro de 2014, Art. 7º).  
 
III - Professor Colaborador 
Será considerado Professor Colaborador o docente que exercer, no interesse do 
Programa, uma ou mais funções precípuas da Pós-Graduação: ensino, pesquisa e/ou 
orientação.  
 
O Professor Colaborador deve: 
1. Participar de atividades de pesquisa no Programa e/ou; 
2. Ministrar no mínimo uma disciplina no quadriênio e/ou; 
3. Orientar discentes do programa. 
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As atividades e a produtividade do professor colaborador serão avaliadas de acordo com 
os padrões de excelência estabelecidos pelo Programa e documentos de área. 
 
Tomando por parâmetro o Documento de Área 2009 e 2013, o percentual máximo de 
professor colaborador é de 30%, cálculo estabelecido em relação ao total de Professores 
Permanentes.  
 
 
Este documento foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas em sua reunião ordinária de 23 de março de 
2015.  
 

 

 

 

 

 


