
 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e Paliativos 

Mestrado Profissional 

 

RESOLUÇÃO N° 01/MPCIP/2012, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012. 

 

Dispõe sobre credenciamento e recredenciamento de 

professores no MESTRADO PROFISSIONAL 

ASSOCIADO À RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

CUIDADOS INTENSIVOS E PALIATIVOS (MPCIP) 

 

A coordenação do Curso de Pós-Graduação MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM CUIDADOS INTENSIVOS E PALIATIVOS, no uso de suas atribuições, 

considerando o que dispõe a Resolução 05/CUn/2010, e tendo em vista o que decidiu o colegiado deste 

curso na reunião de 18 de outubro de 2012, RESOLVE: 

 

APROVAR os critérios para credenciamento e recredenciamento de professores do Curso de Pós-

Graduação MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À RESIDÊNCIA MÉDICA EM CUIDADOS 

INTENSIVOS E PALIATIVOS (MPCIP). 

 

Art. 1° O pedido de credenciamento ou recredenciamento deve ser submetido à aprovação do Colegiado 

Delegado do Curso de Pós-Graduação MPCIP pelo Docente. 

 

Parágrafo Único. A avaliação do pedido de credenciamento ou de recredenciamento será pautada pelos 

critérios estabelecidos por estas normas.  

 

DO CREDENCIAMENTO DOS PROFESSORES 

 

Art 2° O corpo docente será constituído por professores doutores credenciados pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 3° O credenciamento dos professores MPCIP, será feito pelo Colegiado de Curso a partir de normas 

específicas, respeitadas as normas gerais para credenciamento de docentes dos cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu da UFSC. 

 

Art. 4° Para efeito de credenciamento junto ao Programa de MPCIP, os docentes deverão ser designados 

como:  

I. Permanentes – aqueles que são docentes vinculados à UFSC e que atuam com preponderância no 

curso, de forma mais direta, intensa e contínua, constituindo o núcleo estável de docentes que 

desenvolvem, regularmente, as principais atividades de ensino, orientação de dissertações e pesquisa, assim 

como desempenham as funções administrativas necessárias; 

II. Visitantes – identificados por estarem vinculados a outra instituição de Ensino Superior no Brasil ou 

no Exterior e que permanecerem, durante um período contínuo e determinado, à disposição da UFSC, 

contribuindo para o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas do curso; 

III. Colaboradores – aqueles que contribuem para o curso de forma complementar ou eventual, 

ministrando disciplinas, orientando ou co-orientando dissertações, colaborando em projetos de pesquisa, 

sem que, todavia, tenham carga intensa e permanente de atividades no curso. 

 

Art. 5° Poderão ser credenciados como docentes permanentes do MPCIP, aqueles que atendam aos 

seguintes pré-requisitos:  

I. Possuam título de doutor; 

II. Mantenham regime de dedicação integral à UFSC, caracterizada pela prestação de quarenta horas 

semanais de trabalho (técnico/docente). Em casos excepcionais, poderão ser docentes permanentes aqueles 
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com dedicação parcial à UFSC – regime de trabalho de 20 horas semanais - desde que percentual destes 

últimos seja inferior à 20% do número total de docentes permanentes. 

III. Desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; 

IV. Possuam pelo menos 1 (um) trabalho científico publicado em periódico indexado e/ou publicação de 

projeto técnico e/ou publicação de livro/capítulo de livro em áreas pertinentes ao mestrado .  

V. Tenham sua produção científica (ou parte dela)vinculada às linhas de pesquisa do Curso. 

VI. Apresentem produção científica nos três últimos anos (incluindo o ano em curso) de, no mínimo, três 

publicações na íntegra em periódicos classificados.  

  

Art. 6° Poderão ser credenciados como Orientadores de dissertações de Mestrado, docentes permanentes 

que possuam o mesmo disposto no Art 5º. 

 

Art. 7° Os credenciamentos terão validade por um período de 3 (tres) anos, podendo ser renovados a partir 

da avaliação do desempenho docente durante o período considerado. 

 

Parágrafo Único. Para solicitação de credenciamento o professor deverá encaminhar carta de solicitação 

ao Colegiado do MPCIP, acompanhada do Currículo Lattes (últimos 3 anos) atualizado no mês da 

solicitação do credenciamento, comprovantes das produções científicas, incluindo os artigos no prelo ou 

enviados para publicação, dos últimos 3 anos. 

 

Art. 8° Anualmente, o curso deverá atualizar a relação de seus docentes, informando-a a PRPG. 

 

DO CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES VISITANTES 

 

Art. 9° Serão credenciados como visitantes aqueles docentes vinculados a outras instituições do ensino 

superior no Brasil ou no exterior, que durante um período contínuo e determinado estejam à disposição da 

UFSC, contribuindo para o desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas. 

 

DO CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES COLABORADORES 

 

Art. 10 Serão credenciados como colaboradores membros da própria UFSC (participantes internos) ou de 

outras instituições (participantes externos) que contribuem para o Programa de forma sistemática, 

ministrando disciplinas, colaborando em projetos de pesquisa. 

 

§ 1°. O credenciamento dos docentes na categoria colaborador atenderá aos seguintes critérios: 

a. Docentes do Curso que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes 

permanentes ou visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de discentes. 

b. Docentes aposentados que cumpram os requisitos relativos ao Art 5º. 

 

 

DO RECREDENCIAMENTO 

Art. 11 O recredenciamento de docentes do MPCIP deverá ocorrer a cada três anos. 

 

Art. 12 Para o recredenciamento de docentes do MPCIP para o curso de Mestrado, serão consideradas as 

exigências que constam nesta resolução. 

 

Art. 13 O docente deve ter ministrado, no mínimo, uma disciplina no MPCIP no último ano. 

 

DO DESCREDENCIAMENTO 

 

Art. 14 Serão descredenciados do MPCIP, após apreciação do Colegiado, com base nos resultados das 

análises da comissão de credenciamento: 

 

a. os docentes que solicitarem o descredenciamento;   
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b. os docentes que não atenderem as normas explicitadas nos artigos anteriores. 

 

Art. 15 O docente descredenciado deverá concluir as orientações em andamento e poderá apresentar nova 

solicitação de credenciamento quando voltar a preencher os requisitos. 

  

Art. 16 Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação- 

Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos e Paliativos. 

 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 17 O MPCIP definirá anualmente a necessidade de novos credenciamentos, preferencialmente no 

primeiro semestre. 

 

Art. 18 O re/credenciamento do docente aprovado pelo colegiado deverá ser homologado pela Câmara de 

Pós-Graduação. 

 

Art. 19 Esta resolução entra em vigor após sua aprovação no Colegiado Delegado do Curso e homologação 

pela Câmara de Pós-Graduação, revogando as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 18 de outubro de 2012. 

 

 

 


