Processo: Credenciamento Docente
1. Docente: Solicita credenciamento ao Programa de Pós-Graduação (PPG), por meio
do formulário de solicitação de credenciamento docente, observando as normas da
Unipampa e o Regimento do Programa ao qual quer se vincular;
Obs.: a) Se o docente for de outro Campus, deverá conter no processo ata do
Conselho do Campus de origem do docente aprovando sua participação e
definindo o quantitativo de horas a serem dedicados para o Programa.
b) Se o professor for de outra Instituição deverá conter a autorização da
instituição de origem, informando a carga horária na qual o docente estará
disponível ao Programa.
2. PPG: Abre o processo de credenciamento junto ao protocolo do Campus,
anexando os documentos pertinentes;
3. Comissão coordenadora: analisa o pedido de credenciamento de acordo com as
normas internas e defere:
Indeferido:
 PPG: Anexa os documentos no processo e encerra o processo físico e no
GURI.
Deferido
 PPG: encaminha à Comissão Local de Ensino(CLE) para deferimento.
 CLE encaminha ao Conselho do Campus para deferimento.
3. Após deferido pela Comissão Local de Ensino e Conselho do Campus:
 PPG envia o processo à PROPG para ciência e atualização de dados do
programa;
 PROPG: devolve o processo ao PPG para encerramento e arquivamento.
 PPG: Encerra o processo físico e no GURI e arquiva.
4. No processo físico deverão constar:
 Memorando original do Coordenador do Programa para encaminhamento
abertura do processo junto ao protocolo do Campus, informando a carga
horária do docente em relação à graduação, pós-graduação e demais
atividades;
 Documento de Solicitação do docente (original);
 Currículo Lattes do docente;
 Ata de aprovação na Comissão do Curso;
 Ata de aprovação da Comissão Local de Ensino;
 Ata de aprovação no Conselho do Campus do Programa;
 Ata de aprovação no Conselho do Campus de origem do docente, se for de
campus diferente do Campus do Programa;
 Autorização da instituição de origem, se docente de outra instituição,
informando o horário disponibilizado para participação no PPG;
 Encaminhamento do processo à propg;
 Ciência da PROPG;
 Termo de encerramento.

