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CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES  

PERMANENTES E COLABORADORES  
 

O Programa de Pós Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade 

Federal de Goiás, torna publica a chamada para Credenciamento de Docentes 

permanentes e colaboradores conforme Norma 06/2020/PPGEF. As 

candidaturas devem atender ao disposto nos Art. 3º ou 6º, respectivamente.  

1) Número de Vagas: 

a) 2 vagas para docentes permanentes para a Linha: Biodinâmica da 

atividade física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo 

(BAFSD); 

b) 4 vagas para docentes permanentes para a Linha: Aspectos 

socioculturais e pedagógicos da Educação Física e esporte (ASPEF).  

c) Serão credenciados até 2 docentes colaboradores ou no limite de 20% 
dos docentes permanentes do PPGEF. 

 

2) Data e local da inscrição: 
a) As inscrições estarão abertas no período de: 03 a 15 de novembro de 

2020; 

b) As inscrições deverão ser feitas preenchendo o formulário eletrônico: 

https://forms.gle/u3S3KFzijjLgBaVu5 com as informações: 

i) Nome completo: 

ii) Instituição de origem: 

iii) Formação:  

(1) graduação  

(2) mestrado  

(3) doutorado  

(4) pós-doutorado 

iv) Link do currículo lattes; 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1196/o/Norma_06_2020_-_Credenciamento_e_recredenciamento_de_docentes.pdf
https://forms.gle/u3S3KFzijjLgBaVu5
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v) Linha de pesquisa que solicita inscrição: 

(1) Biodinâmica da atividade física relacionada à saúde e ao 

desempenho esportivo (BAFSD). 

(2) Aspectos socioculturais e pedagógicos da Educação Física e 

esporte (ASPEF). 

vi) Categoria que solicita credenciamento:  

(1) Docente permanente; 

(2) Docente colaborador; 

vii) Justificativa da solicitação; 

viii) Docentes vinculados a outros programas devem informar o nome do 

programa, se é credenciado como colaborador ou permanente, bem 

como a carga horária destinada a esse PPG; 

ix) Docentes externos à UFG devem anexar anuência da instituição de 

origem para ingresso no PPGEF com carga horária dedicada ao 

programa de 15 horas semanais;  

x) Para candidatura ao credenciamento como docente PERMANENTE 

deve:  

(1) Anexar Projeto de pesquisa a ser desenvolvido junto ao programa, 

sob sua coordenação, compatível com a área de concentração e 

linha de pesquisa na qual pretende ingressar;  

(2) Anexar Proposta de disciplina com título, ementa, referências 

obrigatórias (5 no total) e complementares (3 no total); 

(3) Anexar produção científica (artigos e/ou livros/capítulos) exigida no 

quadriênio (2017-2020), conforme avaliação atribuída pela Área 21, 

será de 240 pontos (tabela de pontuação Anexo 1).  Usar 

referência para artigos: WebQualis Educação Física 2013-2016 

disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veic

uloPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf. Para 

livros/capítulos usar:https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf
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xi) Para candidatura ao credenciamento como docente COLABORADOR 

deve: 

(1) Anexar Projeto de pesquisa a ser desenvolvido junto ao programa, 

sob sua coordenação, compatível com a área de concentração e 

linha de pesquisa na qual pretende ingressar.  

(2) Caso tenha interesse em ofertar uma disciplina, anexar Proposta 

de disciplina com Título, ementa, referencias obrigatórias (5) e 

complementares (3); 

(3) Anexar produção científica (artigos e/ou livros/capítulos) exigida no 

quadriênio (2017-2020), conforme avaliação atribuída pela Área 21, 

será de 190 pontos (tabela de pontuação Anexo 1).   Usar 

referência para artigos: WebQualis Educação Física 2013-2016 

disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veic

uloPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf. Para 

livros/capítulos usar:https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf  

 

3) Cronograma 

Data Etapas 

03 – 15 de 

novembro 

Inscrição 

16 de novembro Publicação das inscrições homologadas 

20 de novembro Publicação do resultado parcial do processo de 

seleção 

23 de novembro Publicação do deferimento/indeferimento dos 
recursos contra o resultado parcial do processo 

23 de novembro Aprovação do resultado final pelo colegiado do 

PPGEF 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf
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4) Disposições Finais 

a) Para eventuais recursos, utilizar o formulário disponível em: 

https://forms.gle/pBy5fMvQnzkhiUnj8 

b) Os casos omissos, serão resolvidos pela CPG-PPGEF da UFG. 

 

 

Goiânia, 27 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física/UFG 
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ANEXO 1 - QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(Disponível para download em: https://ppgef.fefd.ufg.br/p/35576-chamada-publica-para-credenciamento-de-

docentes-permanentes-e-colaboradores) 

 

Produção científica (2017-2020) Quantidade Pontuação 

total 

Artigo completo em periódico A1 (100 pontos)   

Artigo completo em periódico A2 (80 pontos)   

Artigo completo em periódico B1 (60 pontos)   

Artigo completo em periódico B2 (40 pontos)   

Artigo completo em periódico B3 (20 pontos)   

Artigo completo em periódico B4 (10 pontos)   

Artigo completo em periódico B5 (5 pontos)   

Livro completo L4 (200 pontos)*   

Livro completo L3 (100 pontos)*   

Livro completo L2 (50 pontos)*   

Livro completo L1 (20 pontos)*   

Capítulo de livro CL4 (100 pontos por capítulo, 

limitado a 2 capítulos por livro) 

  

Capítulo de livro CL3 (50 pontos por capítulo, 

limitado a 2 capítulos por livro) 

  

Capítulo de livro CL2 (25 pontos por capítulo, 

limitado a 2 capítulos por livro) 

  

Capítulo de livro CL1 (10 pontos por capítulo, 

limitado a 2 capítulos por livro) 

  

Total somando artigos e livros   

* O candidato deve ser autor do livro na integra, portanto, não corresponde à organização 
de coletânea. 


