
CHAMADA DE RECADASTRAMENTO PARA PROFESSORES PERMANENTES E COLABORADORES  

DO PPGCS/UFBA 2022 

 

 

O Colegiado do PPGCS/UFBA, em reunião do dia 11/04/2022 e de acordo com as 

regras do regimento interno do programa (art.55), decidiu abrir o processo de 

recredenciamento dos professores atuantes do programa. Para tanto, pedimos aos 

professores interessados em permanecer nos quadros do programa, seja na 

condição de permanente, seja na condição de colaborador, que preencham a ficha 

de recadastramento e enviem para a secretaria, pelo email posciso.ufba@gmail.com 

até o dia 02 de maio de 2022.  

O objetivo principal dessa primeira etapa do processo é conhecer como nossos 

quadros estão atuando e planejando suas ações dentro do programa em termos de 

disciplinas ofertadas, orientações e defesas, contribuições em redes de pesquisa 

nacionais   e internacionais e publicações.  

Todas as fichas preenchidas serão encaminhadas para a comissão de avaliação, 

aprovada pelo colegiado e formada pelos professores Antônio Câmara (Depto 

Sociologia/UFBA), Luiz Cláudio Lourenço (Depto Sociologia/UFBA), Rafael 

Azize (Depto de Filosofia/UFBA) e Marcos Alvarez (Depto Sociologia/USP). 

As fichas serão avaliadas considerando três eixos principais : 1.Atividades 

Docentes, englobando orientações e oferta de displinas; 2.Pesquisa e Publicação; e 

3.Atividades internas do programa, durante o último quadriênio (2018-2021) e de 

acordo com os seguintes critérios minimos:   

Eixo 1 – Atividades Docentes (Total 4 pontos) 

a) Orientações: 2 orientações de mestrado ou 1 orientação de doutorado em 

andamento no quadriênio (1 ponto para cada orientação de mestrado e 2 para a 

orientação de doutorado) 

b) Disciplinas : 2 disciplinas ofertadas no quadriênio (1 ponto por disciplina) 

Eixo 2 – Pesquisa e Publicação (Total 2 pontos) 

2 publicações (1 ponto por publicação) sendo: 

a) um artigo em periódico qualificado nos estratos A ou B e  

b) outra publicação (artigo, capítulo de livro ou livro autoral)  

Eixo 3 – Atividades internas (Total 2 pontos)  

Participação em pelo menos 2 atividades internas do programa no quadriênio, 

sendo elas : 

a) Membro do colegiado (1 ponto por semestre) 

b) Membro de banca de mestrado ou doutorado (1 ponto por banca) 

c) Coordenação ou vice-coordenação (1 ponto por semestre) 

d) Comissões internas: bolsas, seleção melhor tese, seleção professor visitante, 



coleta CAPES (1 ponto por comissão) 

O relatório da comissão, com indicação para o recredenciamento do professor ou 

não, será enviado para o colegiado tomar a decisão final.  
 

Salientamos por fim que a prestação das informações solicitadas neste documento é 

requisito obrigatorio para o recredenciamento do professor no programa.  

 

Salvador, 13 de abril de 2022 

 

 

 

Mariana Thorstensen Possas 

Coordenadora do PPGCS/UFBA 
 

 


