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PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA UPE/UFPB 
 

NORMA 03/2012 - DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
E LIMITES DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO. 

 
O Colegiado do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB, no uso 
de suas atribuições, estabelece: 
 
Art. 1° - O quantitativo total de orientações simultâneas que pode ser assumida pelo docente per-
manente do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB (PAPGEF 
UPE/UFPB) em nível de mestrado será de, no máximo, 3 (três), considerando-se todos os progra-
mas nos quais o docente atua (como permanente ou colaborador). 
   
Art. 2° - O quantitativo total de orientações simultâneas que pode ser assumida pelo docente per-
manente do PAPGEF UPE/UFPB em nível mestrado e doutorado será de, no máximo, 6 (seis), 
considerando-se todos os programas nos quais o mesmo atua (como permanente ou colaborador). 

 
Parágrafo único: a oferta de vagas em nível de doutorado fica condicionada a orien-
tação de pelo menos um aluno de mestrado em andamento no PAPGEF UPE/UFPB 

 
Art. 3º - O docente credenciado em nível de doutorado com produção intelectual diferenciada pode-
rá acumular simultaneamente o máximo de 8 (oito) orientações, considerando-se todos os progra-
mas nos quais o mesmo atua como permanente ou como colaborador. Entenda-se como produção 
intelectual diferenciada, atingir pontuação que seja, no mínimo, 50% superior aquela estabelecida 
para credenciamento em nível de doutorado no PAPGEF e ter, pelo menos, três produtos publica-
dos no estrato A1 ou A2 do QUALIS da Educação Física, sendo que pelo menos um destes produ-
tos deve ter sido realizado juntamente com discente do programa." 
 
Art. 4° - Após o seu efetivo credenciamento como docente permanente no PAPGEF UPE/UFPB em 
nível de mestrado o docente poderá no primeiro ano de atuação ofertar somente uma vaga. 
 
Art. 5° - Após o seu efetivo credenciamento como docente permanente no PAPGEF UPE/UFPB em 
nível de doutorado, o docente poderá no primeiro ano de atuação ofertar somente uma vaga. 
 

Art. 6 - O docente colaborador que atender aos critérios de produção intelectual compatíveis com 
os estabelecidos para docentes permanentes e apresentar claramente ações que possam favore-
cer a melhoria do programa poderá orientar no máximo 2 (dois) discentes simultaneamente no pro-
grama. 
 

Art. 7 - Até 31 de julho de cada ano, o docente deverá encaminhar ao colegiado do programa o 
número de vagas que deseja ofertar no referido processo, respeitando os limites estabelecidos nos 
artigos 1°, 2° e 3° e considerando os prováveis concluintes até a data de matricula dos novos alu-
nos. 

Parágrafo único: a matrícula (s) do (s) aluno (s) selecionado (s) estará (ão) condicio-
nada (s) à defesa do (s) aluno (s) com curso em andamento no PAPGEF UPE/UFPB 
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Art. 8° - Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
Art. 9° - Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado do Programa. 
 
Aprovada em reunião do Colegiado do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Físi-
ca UPE/UFPB, em 28 de setembro de 2012. 
 


