Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano

EDITAL Nº 07/2018 – CEFID
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E
RECREDENCIAMENTO REFERENTE AO
PERÍODO 2018/2-2019/1
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano
(PPGCMH), na condição de Presidente do CPG, de acordo com a Resolução 13/2014/CONSEPE
e Resolução 06/2015/CPG/PPGCMH, estabelece os procedimentos de credenciamento e
recredenciamento docente nos cursos de mestrado e doutorado para o período 2018/22019/1.
1) INSCRIÇÃO
1.1) As inscrições poderão ser realizadas do dia 07/05/2018 a 09/05/2018, das 08:00 às
12:00 horas, por meio físico ou eletrônico. As inscrições físicas devem ser entregues na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, Prédio Anexo
3, Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, localizado à rua Pascoal Simone, 358,
Coqueiros, Santa Catarina, Brasil, CEP 88080-350. A inscrição eletrônica, disponível apenas
para professores da UDESC, deve ser encaminhada para o email: ppgcmh.cefid@udesc.br .
1.2) Serão homologadas somente as inscrições que apresentarem os documentos
integralmente preenchidos e assinados, impressos (para os casos físicos) ou digitalizados
(para os casos eletrônicos):
a) Ficha de Inscrição (Anexo 1);
b) Ficha de Avaliação (Anexo 2);
c) Currículo Lattes atualizado.
2) CRITÉRIOS
2.1) O credenciamento aplica-se aos professores não credenciados ao PPGCMH na data deste
edital, e o recredenciamento aplica-se aos professores credenciados ao PPGCMH na data
deste edital.
2.2) O processo de credenciamento ou recredenciamento será realizado a partir da avaliação
da produção científica vinculada às linhas do PPGCMH (Anexo 2) de acordo com o QUALIS
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf,

Evento

de

ou nos
casos em que não se encontrem listados, com a tabela de classificação da aderência
epistemológica da Área 21/CAPES (Anexo 3). Avaliação da produção científica contemplará
artigos completos publicados e/ou aceites, sendo exigida no mínimo 650 pontos nos anos de
2016, 2017 e 2018, com no mínimo 150 pontos no ano de 2018 e com no mínimo dois (02)
artigos completos publicados e/ou aceites qualificados nos estratos A, em 2017 e/ou 2018.
2.2.1 A produção e publicação de livros e capítulos de livros poderá ser apresentada
pelo professor e poderá ser avaliada pelo colegiado do PPGCMH estritamente como pontuação
complementar ao mínimo exigido (650 pontos) e estritamente no interesse do PPGCMH.
Classificação: "CLASSIFICAÇÕES DE PERIÓDICOS QUADRIÊNIO 2013-2016"; Área de Avaliação: "EDUCAÇÃO FÍSICA")

2.3) A avaliação da produção científica computará no máximo 3 (três) artigos publicados em
periódicos com Qualis B4, no máximo 3 (três) artigos publicados em periódicos com Qualis
B5, e no máximo 3 (três) livros/capítulos de livros classificados respectivamente no estrato
L1/C1.

3) DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1) Este edital será válido para o segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019.
3.2) O professor que não atingir integralmente a pontuação mínima exigida de produção
científica para o recredenciamento poderá, excepcionalmente e sob interesse do PPGCMH,
ser recredenciado respeitando-se o limite de até 10% do total de professores permanentes.
3.3) A inobservância às datas, horários, local, documentos, pré-requisitos e critérios poderá
impedir a inscrição neste processo de credenciamento ou recredenciamento.
3.4) O não cumprimento ou cumprimento extemporâneo às solicitações do PPGCMH na
vigência dos termos deste edital, poderá implicar na perda de vagas de orientação ou no
descredenciamento docente.
3.5) A abertura de vagas para este edital ocorrerá mediante explícito interesse do PPGCMH e
a partir de manifestação formal apresentada na ficha de inscrição (Anexo 1). Para o
credenciamento o professor poderá abrir uma (1) vaga de orientação no curso de mestrado.
Para o recredenciamento, a abertura de vagas ocorrerá a partir do: a) número mínimo e
máximo de orientações em andamento (com exceção daquelas designadas pelo CPG) no
mestrado e no doutorado; b) fluxo de defesas previstas no ano de 2018; c) número de vagas
de orientação como permanente em outros programas de pós-graduação stricto sensu. Para
as solicitações de vagas de orientação no doutorado, será exigido no mínimo de três (3)
orientações de mestrado concluídas no PPGCMH até o final do primeiro semestre de 2018. Os
casos excepcionais serão rigorosamente avaliados pelo colegiado em benefício do PPGCMH.
3.6) Os resultados deste Edital serão publicados até às 19h00mim do dia 11/05/2018.
3.7) Após a divulgação do resultado os Interessados terão até as 12h00 do dia 14/05/2018
para interpor recurso.
3.8) Os casos excepcionais e/ou em fase recursal, serão julgados individualmente pelo CPG
visando o interesse do PPGCMH a partir das justificativas apresentadas pelo Interessado.
Florianópolis, 04 de maio de 2018.

Prof. Dr. Alexandro Andrade
Coordenador - PPGCMH
Presidente do CPG - PPGCMH

Prof. Ms. Paulo Henrique Xavier de Souza
Diretor Geral - CEFID

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
Nome
Matrícula
Departamento
Centro
IES

SOLICITAÇÃO
Credenciamento
Recredenciamento

NÚMERO DE VAGAS
Mestrado
Doutorado

(Somente para o recredenciamento de professores com no no mínimo de três (3) orientações de mestrado concluídas
no PPGCMH até o final do primeiro semestre de 2018)

JUSTIFICATIVA PARA O NÚMERO DE VAGAS
(Considerar o número mínimo e máximo de orientações em andamento no mestrado e no doutorado (com exceção daquelas designadas pelo CPG),
o fluxo de defesas previstas no ano de 2018 e o número de vagas de orientação como permanente em outros programas de pós-graduação stricto
sensu, principalmente, da Área 21)

Florianópolis,

Assinatura

de maio de 2018.

ANEXO 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO
PRODUÇÃO CIENTÍFICA – ARTIGOS PUBLICADOS
Autor(es)

Título

Periódico

Vol/Num/Pg/Ano

Estrato

Incluindo coautores

Conforme consta no Currículo Lattes

Identificação não abreviada

Correspondente para versão
online

(Lista ou Doc.
Área 21)

Observações: 1) Devem ser inseridas as linhas necessárias em cada tabela; 2) Todo os os campos são obrigatórios, com exceção dos aceites; 3) A classificação do artigo nos estratos
deve ser feita conforme a Lista de Periódicos da Área 21 ou, caso não esteja contemplado, conforme a tabela de classificação da aderência epistemológica da Área 21/CAPES.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA – ARTIGOS ACEITOS
Autor(es)

Título

Periódico

Vol/Num/Pg/Ano

Estrato

Incluindo coautores

Conforme consta no Currículo Lattes

Identificação não abreviada

Correspondente para versão
online

(Lista ou Doc.
Área 21)

Observações: 1) Devem ser inseridas as linhas necessárias em cada tabela; 2) Todo os os campos são obrigatórios, com exceção dos aceites; 3) A classificação do artigo nos estratos
deve ser feita conforme a Lista de Periódicos da Área 21 ou, caso não esteja contemplado, conforme a tabela de classificação da aderência epistemológica da Área 21/CAPES.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA - LIVROS
Autor(es)

Título

Editora

Local/Páginas

Status

Estrato

Incluindo coautores

Conforme consta no Currículo Lattes

Identificação não abreviada

Correspondente para
versão online

Livro completo
ou capítulo

(Lista ou Doc.
Área 21)

Observação: 1) Devem ser inseridas as linhas necessárias em cada tabela; 3) O livro/capítulo deve ser classificado de acordo com classificação atribuída pela Área 21;
deve ser claramente identificado como LIVRO ou como CAPÍTULO.

4) O STATUS

ANEXO 3 – TABELA DE ADERÊNCIA EPISTEMOLÓGICA DA ÁREA
21/CAPES

ADE 4

ADE 3

ADE 2

A1

A2

SCIE
JCR ≥ 1,6
SSCI
JCR ≥ 1,0
SCIE
JCR ≥ 3,5
SSCI
JCR ≥ 2,5
SCIE
JCR ≥ 5,75
SSCI
JCR ≥ 3,0

SCIE
JCR < 1,6
SSCI
JCR < 1,0
SCIE
JCR <3,5 e ≥2,3
SSCI
JCR <2,5 e ≥1,5
SCIE
JCR <5,75 e ≥3,75
SSCI
JCR <3,0 e ≥2,5

B1

B2

B3

ADERÊNCIA
ADE 1
Periódicos sem
aderência com as
subáreas da Área 21
ADE 2
Periódicos com baixa
aderência com as
subáreas da Área 21
ADE 3
Periódicos de áreas
correlatas com
moderada aderência
com as subáreas da
Área 21
ADE 4
Periódicos com alta e
inequívoca aderência
com uma ou mais
subáreas da Área 21

B5

SJR
SCIELO
PUBMED

LILACS

CINAHL

REDALYC SEM
LATINDEX INDEXAÇÃO
OUTRAS

SCIE
JCR <2,3
SSCI
JCR <1,5
SCIE
JCR < 3,75 e ≥2,25
SSCI
JCR <2,5 e ≥2,0

SJR
SCIELO
PUBMED

LILACS

CINAHL
SEM
REDALYC INDEXAÇÃO
LATINDEX

SCIE
JCR<2,25
SSCI
JCR <2,0

SJR
SCIELO
PUBMED

CINAHL
LILACS
REDALYC
LATINDEX
JCR<3.0
SJR
PUBMED
SCIELO

JCR≥3,0
ADE 1

B4

SEM
INDEXAÇÃO

LILACS
CINAHL
REDALYC
LATINDEX
SEM
INDEXAÇÃO

DESCRIÇÃO
São periódicos em áreas básicas e aplicadas, que não possuem vinculação com os
temas, objetos, fazeres e saberes da Área 21.
São periódicos de áreas de conhecimento correlatas, mas com viés direcionado
para a pesquisa básica ou aplicada que guardem relação indireta com a produção
do conhecimento e/ou campos em que a intervenção acadêmica ou profissional é
secundária. Esses periódicos estão relacionados à produção de conhecimento que
pode servir de referência para a produção específica da área.
São veículos de publicação em áreas correlatas, cujo escopo relaciona-se com
temas, objetos, saberes, fazeres e conhecimentos de áreas correlatas, ou seja, não
diretamente relacionados às subáreas que compõem a Área 21. Revistas de
natureza clínica, educacional, pedagógica, social e que se relacionam com as linhas
de pesquisa dos programas da Área 21, mas que, predominantemente, não
produzem conhecimento específico aplicado à área.
São periódicos cujos escopos relacionam-se intima e diretamente aos objetos,
temas, saberes e fazeres das área/subáreas, ou seja, o foco é coincidente ao da
Área 21 ou de suas subáreas. Em geral, esses periódicos trazem o nome da área,
subáreas ou objetos de estudo da área 21 em seus títulos.

