EDITAL Nº 05/2017 – CEFID
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PERMANENTE PARA
2017 - 2019 DO PPGFt
Abre inscrições e determina prazos
e procedimentos para o processo de
credenciamento
de
docente
permanente do Programa de PósGraduação em Fisioterapia desta
Universidade.
O Diretor Geral do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID,
atendendo o que dispõe o Regimento do Programa de Pós-Graduação
MESTRADO EM FISIOTERAPIA, aprovado pela Resolução n.º 007/2010 CONSUNI, e no uso de suas atribuições, resolve, a pedido da Coordenação
do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, baixar o presente edital.
O Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt) do Centro
de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC) torna público que estão abertas as inscrições
para o Processo de Credenciamento de Docente Permanente para 20172019.
1 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
1.1 As inscrições serão realizadas mediante a entrega da documentação
de 10/04 a 10/05 de 2017, das 10:00 às 17:00h, na secretaria do PPGFt
no CEFID, impreterivelmente.
1.2 Documentação para o credenciamento
a) Formulário de solicitação de credenciamento docente no PPGFt
devidamente preenchido e assinado (ANEXO I);
b) Plano de trabalho explicitando: 1) ao menos duas disciplinas do PPGFt
que sejam de sua competência para ministrar; 2) as metas previstas para
os seus projetos de pesquisa; 3) a sua adequação a área de concentração
do PPGFt e a linha de pesquisa solicitada;
c) Currículo Lattes resumido, atualizado e com comprovação da produção
bibliográfica do período de 2016 até o momento de solicitação do
credenciamento;
d) Para artigos publicados, deverá ser apresentada a copia impressa da
sua primeira página. Para artigos aceitos até o momento de solicitação do
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credenciamento, a comprovação deverá ser feita por meio de carta/e-mail
de aceite da sua publicação e/ou copia da primeira página do artigo com
DOI em processo de publicação (quando for o caso).
2 DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO
2.1 O candidato a Professor do PPGFt deverá ser portador do título de
doutor e docente da UDESC.
2.2 Serão credenciados como docentes permanentes do PPGFt os
professores que contemplarem os seguintes critérios:
a) ter produção bibliográfica (artigos publicados ou aceitos), referente
ao período de 2016 até o momento de solicitação do
credenciamento, que some um total de no mínimo 150 pontos
(conforme itens 2.3 e 2.4 deste Edital), sendo pelo menos um artigo
no estrato A (A1 ou A2).
2.3 Será avaliada a produção intelectual de artigos completos
publicados em periódicos indexados de acordo com os critérios do Qualis
CAPES 2015 (documento de área que classifica as revistas a partir da
indexação e do seu impacto em anexo), mediante apresentação de
carta/e-mail de aceite da publicação do artigo e/ou cópia impressa da
primeira página do artigo com DOI.
a) Somente serão computados a produção intelectual de artigos
completos na qual os objetos de estudos possuam estreito vínculo
com a Área de Concentração do PPGFt (Avaliação e Intervenção em
Fisioterapia) e, impreterivelmente, estejam vinculadas as Linhas de
Pesquisa do PPGFt;
b) Serão computados, por docente, no máximo 3 (três) artigos publicados
em periódicos de Qualis B4; e no máximo 3 (três) artigos publicados em
periódicos de Qualis B5;
c) Será realizado o somatório da pontuação da produção científica;
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2.4 A pontuação da produção intelectual será determinada conforme
segue:
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Periódico Qualis A1
Periódico Qualis A2
Periódico Qualis B1
Periódico Qualis B2
Periódico Qualis B3
Periódico Qualis B4 (máximo 3)
Periódico Qualis B5 (máximo 3)

PONTOS
100 pontos
80 pontos
60 pontos
40 pontos
20 pontos
10 pontos
05 pontos

§ 1º. Será avaliada a produção científica de artigos completos publicados
em periódicos indexados de acordo com documento da área 21 (ANEXO
II)
§ 2º. No caso de artigos completos publicados em periódicos não
indexados na área 21, desde que tratem de objeto relacionado à área de
concentração e linhas de pesquisa do PPGFt, a estratificação da qualidade
dessa produção conforme critérios do Qualis CAPES (ANEXO III).
3 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
3.1 O resultado será divulgado no dia 12/05/2017.
4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Os casos excepcionais ou omissos serão decididos pelo Colegiado do
PPGFt;
4.2 Os Professores credenciados estarão sujeitos as normas de abertura
de vagas para orientação de discentes no curso de mestrado, que serão
discutidas e aprovadas em Reunião do Colegiado do PPGFt em 2017/1.
4.3 Os professores que não forem credenciados poderão solicitar novo
credenciamento conforme cronograma estabelecido pelo Colegiado do
PPGFt;
4.4 Os casos excepcionais ou em fase recursal, serão julgados
individualmente pelo Colegiado a partir do resultado da Comissão e das
justificativas apresentadas pelo interessado;
4.5 Professores recém-credenciados deverão ministrar pelo menos uma
disciplina por ano de credenciamento conforme demanda do PPGFt;
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4.6 Os professores credenciados a partir deste edital estarão sujeitos ao
recredenciamento conforme decisão do Colegiado do PPGFt;
4.6 Este edital entra em vigor nesta data.
Florianópolis, 03 de abril de 2017.

Prof. Me. Paulo Henrique Xavier de Souza
Diretor Geral - CEFID
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ANEXO I – Formulário de solicitação de credenciamento

Florianópolis, (dia) de (mês) de (ano).

Ilmo. Sra.
Profa. Dra Stella Maris Michaelsen
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia

Assunto: Credenciamento docente no PPGFt

Eu, __________(nome do professor) professor(a) doutor(a) do
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID, venho solicitar
credenciamento como docente no Programa de Pós-Graduação em
Fisioterapia, vinculado (a) a linha de pesquisa _______________(nome
da linha solicitada).
Segue em anexo:
- Plano de trabalho junto ao PPGFt;
- Currículo Lattes resumido, atualizado com a comprovação da produção
bibliográfica - artigos publicados entre 2016-2017;
- Carta de aceite da publicação de artigo(s) científico(s) e/ou artigo com
DOI impresso no período de 2016-2017;
Atenciosamente,

_________________________________
Prof. Dr. (escreva o nome completo)
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