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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF

NORMA 01/PPGEF/2020 – DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE NOVOS
DOCENTES NO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

O Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições,
estabelece:

Docentes interessados em se credenciar no programa deverão:

1) Encaminhar ofício endereçado ao Colegiado do curso, explicitando as
razões que motivaram o pedido, a linha de pesquisa de interesse, bem
como, atestando:
a) Se dedicar no mínimo 15 horas semanais ao Programa. Em caso de
docente externo a UTFPR, apresentar carta de liberação da instituição
de origem, cedendo o docente por 15 horas semanais ao Programa;
b) Não ser docente permanente em mais do que dois outros Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu.
2) Apresentar proposta de disciplina que deverá ser ofertada, no mínimo, um
semestre por ano, na linha de pesquisa solicitada;
3) Apresentar projeto de pesquisa, de caráter guarda-chuva, vinculado a linha
de pesquisa solicitada;
4) Comprovar a publicação de três artigos nos últimos três anos a solicitação,

sendo que dois artigos devem ter Percentil >= 50 no Journal Citation Report
(JCR) ou no Scientific Journal Ranking (SJR). O candidato deve ser 1o, 2o,
penúltimo ou último autor em ao menos uma das publicações;
5) Apresentar perspectivas de publicações para os próximos quatro anos
(artigos aceitos, submetidos e em preparação). Indicar a posição de autoria
em cada um deles, assim como, o percentil JCR ou SJR da revista de
almejada.

O Colegiado se reserva no direito de não aprovar a solicitação, mesmo que o
proponente atinja todos os critérios explicitados acima, caso não haja vaga
disponível no quadro ou se o credenciamento do novo docente ferir a proporção
de docentes da Instituição vs. docentes externos a ela, ou docentes permanentes
vs. docentes colaboradores.

Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado do PPGEF.

Aprovada em reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em
Educação Física, em 20 de maio de 2020.

