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Edital n° 06 /2021/ PPGSP -  

Credenciamento e recredenciamento docente 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política, no uso de 

suas atribuições, considerando o que dispõe a Resolução Normativa 154/2021/CUn, o 

Regimento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da UFSC, torna 

pública a abertura de processo de credenciamento e recredenciamentos de docentes  no 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política - PPGSP/UFSC.  

 

 

1. Os critérios para credenciamento e recredenciamento seguirão os parâmetros estabelecidos 

na RESOLUÇÃO N° 001 /PPGSP/2016; 

2. A solicitação de credenciamento ou recredenciamento deverá realizada exclusivamente 

por meio virtual, através do e-mail ppgsp.ufsc@gmail.com, no período de 12/11/2021 a 

23/11/2021, e deverá vir acompanhada de: 

I.  Cópia do Currículo Lattes, atualizado nos 60 dias anteriores a data de publicação deste 

Edital; 

II. Tabela de Pontuação devidamente preenchida. 

3.  No caso de credenciamentos, deverá(ão) ser encaminhado(s) o(s) projeto(s) de pesquisa em 

desenvolvimento pelo(a) docente na linha de pesquisa na qual pretende atuar, podendo cada 

solicitante indicar até duas linhas de pesquisa, nas quais deverá escolher qual tipo de 

vinculação está solicitando. 

4. A comissão de avaliação de credenciamento e recredenciamento será composta por três 

docentes permanentes de diferentes linhas de pesquisa do PPGSP e aprovadas no respectivo 

Colegiado, e terá como função: 

I.  A avaliação dos pedidos de credenciamento e recredenciamento; 

II. A indicação das atribuições, obrigações e/ou limitações às professoras e aos professores 

a respeito dos níveis de orientação, ministração de disciplinas e o número de orientações 

ou coorientações que poderão assumir em função de sua vinculação ao programa.  

http://ppgsp.posgrad.ufsc.br/files/2013/04/Normas-de-credenciamento-PPGSP-2016-final.doc
http://ppgsp.posgrad.ufsc.br/files/2016/09/Tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-para-credenciamento-e-recredenciamento.xls
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5. As decisões dessa comissão serão apreciadas e aprovadas pelo Colegiado do Programa e 

submetidas à homologação da Câmara de Pós-Graduação. 

6. Os resultados serão publicados no site do PPGSP (https://ppgsp.posgrad.ufsc.br/) após 

homologação da PROPG/UFSC. 

7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGSP. 

 

Aprovado em reunião de Colegiado realizada em 08/11/2021. 

https://ppgsp.posgrad.ufsc.br/

