
 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

COLABORADORES 

 

 

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede da Universidade Federal de 

Goiás (PROEF/UFG) torna publica a chamada para credenciamento de docentes colaboradores 

conforme informações do Regimento Interno do Programa – Resolução CEPEC nº1536 e 

Instrução Normativa Nº11 de 25 de fevereiro de 2021, que estabelece critérios para 

Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento de Docentes junto ao Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional – ProEF. 

 

Nesse sentido, de acordo com a instrução normativa para o credenciamento de novos docentes, 

deverão ser observados os critérios que digam respeito a sua produção científica, acadêmica e 

técnica no quadriênio (2019 a 2022), a saber:  

I – ter experiência docente em cursos de formação de professores em Educação Física;  

II - ter comprovada experiência docente em cursos de formação continuada voltados para 

professores da Educação Básica;  

III – ter experiência em orientação acadêmica na área de concentração/linha de pesquisa 

da proposta, com no mínimo 3 orientações concluídas, sejam elas Trabalhos de Conclusão 

de Curso de graduação e/ou especialização lato sensu e/ou Iniciação Científica; 

 IV - ter produção científica nos últimos 4 anos de, no mínimo 4 produtos, incluindo 

artigos, livros e/ou capítulos de livros, produto educacional na área de concentração/linha 

de pesquisa a qual o docente irá atuar. Poderão ser consideradas as informações dos 

documentos da área 21 da Capes, como a ficha de Avaliação dos programas de Pós-

Graduação;  

V – ter produção intelectual que expresse total aderência a proposta do Programa. 

 

Nos casos em que o número de candidatos ao credenciamento seja superior ao de vagas serão 

usados os seguintes critérios para seleção:  

I- Maior número de orientações já realizadas que expressem adesão a proposta do 

Programa;  

II- Maior número de produções que expressem adesão a proposta do Programa;  

III- Maior experiência docente em cursos de formação continuada voltados para 

professores da Educação Básica e/ou exercício da docência na Educação Básica;  

IV- Maior tempo de exercício docente em cursos de formação de professores em Educação 

Física; 

 

1) NUMERO DE VAGAS: 

a) 1 (uma) vaga para docente colaborador, atuante em qualquer uma das 3 (três) linhas de 

pesquisa do Programa. 

 

2) Data e local da inscrição: 

a) As inscrições serão abertas entre 06 de janeiro a 06 de fevereiro de 2023; 

b) As inscrições deverão ser feitas preenchendo o formulário eletrônico 

https://forms.gle/bJtP4RTRaboB2JkK6 com as seguintes informações: 

 i) Nome Completo; 

 ii) Instituição de origem; 

 iii) Formação: graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado; 

 iv) Link do currículo Lattes; 

v) Caso o docente seja credenciado em outro programa de pós-graduação deve informar o 

nome do programa, se é credenciado como colaborador, visitante ou permanente e a carga 

horária destinada a esse PPG; 

vi) Anexar os comprovantes referentes a: 

 

1) Produção científica (artigos e/ou livros/capítulos) exigida no quadriênio (2019-2022), 

conforme avaliação atribuída pela Área 21 - Usar referência para artigos: WebQualis 

https://forms.gle/bJtP4RTRaboB2JkK6


Educação Física 2017-2020 disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/li

staConsultaGeralPeriodicos.jsf. Para livros/capítulos usar:https://www.gov.br/capes/pt-

br/centrais-de-conteudo/Classificacao_Livros_EducacaoFisica.pdf  

2) Experiência no curso de formação de professores de Educação Física; 

3) Experiência docente em cursos de formação continuada voltados para professores da 

Educação Básica;  

4) Experiência em orientação acadêmica na área de concentração/linha de pesquisa da 

proposta, com no mínimo 3 orientações concluídas, sejam elas Trabalhos de Conclusão 

de Curso de graduação e/ou especialização lato sensu e/ou Iniciação Científica; 

 

3) CRONOGRAMA: 

 

Data Etapas 

De 06/01 a 06/02/2023 Período de Inscrição 

08/02/2023 Publicação das inscrições homologadas 

16/02/2023 Publicação do resultado parcial do processo de seleção 

24/02/2023 Publicação do deferimento/indeferimento dos recursos 

contra o resultado parcial do processo 

28/02/2023 Aprovação do resultado final pelo colegiado do 

PROEF/UFG. 

 

4) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

a) Para eventuais recursos, utilizar o formulário disponível em 

https://forms.gle/GAHEotfAqZ1wDakd8 

 

b) Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do PROEF/UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Tathyane Krahenbühl 

Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede 

(PROEF/UFG) 
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