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RESOLUÇÃO Nº 61/CPG/2012, de 20 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 
  

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO da Universidade Federal 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o deliberado em sessão ordinária da 

Câmara de Pós-Graduação, realizada em 24 de fevereiro de 2011 e o constante no Processo n.º 

23080.029507/2010-88, RESOLVE:  

 

 

Art. 1.º  Aprovar o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Mestrado 

e Doutorado em  Educação Física.  

 

Art. 2.º  A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação no 

Boletim Oficial. 

 

 

 

 
 

Prof.
a
 Joana Maria Pedro 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) tem por finalidade formar profissionais e desenvolver estudos avançados de 

modo a gerar, ampliar e aprofundar o conhecimento da área, propiciando o desenvolvimento 

profissional, com o compromisso de uma prática social voltada para a melhoria da qualidade de 

vida, no plano individual e coletivo. 

 

Art. 2º O PPGEF desdobrar-se-á em um curso de mestrado e um de doutorado. 

 Parágrafo único. Na persecução de seu objetivo, o Programa estruturar-se-á em áreas de 

concentração e em linhas de pesquisa, as quais nortearão as atividades dos cursos. 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 3º O PPGEF tem vinculação técnica e administrativa com o Centro de Desportos da UFSC. 

 

Art. 4º O Programa será administrado por dois órgãos deliberativos (Colegiado Pleno e Colegiado 

Delegado), um órgão executivo (Coordenação e Subcoordenação) e um órgão de apoio 

administrativo (Secretaria). 

 

 

Seção I 

Do Colegiado do Programa 

 

Art. 5º O Colegiado Pleno do Programa é o órgão de coordenação e de decisões didático-

pedagógicas e científicas dos cursos de mestrado e doutorado em Educação Física, sendo 

constituído pelos seguintes membros: 

I – o coordenador, como presidente, e o subcoordenador, como vice-presidente; 

II – todos os docentes credenciados como permanentes integrantes do quadro de pessoal da 

Universidade; 
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III – representantes do corpo discente, eleitos pelos alunos regulares, na proporção de um 

quinto dos membros docentes do Colegiado Pleno, desprezada a fração; 

IV – o chefe do departamento que abrigar o maior número de docentes credenciados como 

permanentes. 

§ 1º O mandato dos representantes do Colegiado Pleno será de dois anos, exceto para o 

representante discente, cujo mandato será de um ano, permitida uma recondução. 

§ 2º As representações docente e discente serão escolhidas pelos pares de cada categoria.  

§ 3º No mesmo processo de escolha a que se refere o § 1º, serão eleitos suplentes, que 

substituirão os membros titulares nos casos de ausência, impedimento ou vacância. 

§ 4º O Colegiado Pleno somente se reunirá com pelo menos a maioria simples de seus 

membros e deliberará pelos votos da maioria dos presentes à reunião. 

§ 5º Todo membro que apresentar três faltas consecutivas ou seis faltas alternadas sem 

justificativa será automaticamente desligado do Colegiado. 

 

Art. 6º O Colegiado Delegado do Programa será constituído pelos seguintes membros: 

I – o coordenador, como presidente, e o subcoordenador, como vice-presidente; 

II – um professor permanente de cada uma das áreas de concentração; 

III – um representante discente de cada uma das áreas de concentração; 

IV – um representante dos professores colaboradores. 

§ 1º O mandato dos representantes do Colegiado Delegado será de dois anos, exceto para o 

representante discente, cujo mandato será de um ano, permitida uma recondução. 

§ 2º As representações docente e discente serão escolhidas pelos pares de cada categoria.  

§ 3º No mesmo processo de escolha a que se refere o § 1º, serão eleitos suplentes, que 

substituirão os membros titulares nos casos de ausência, impedimento ou vacância. 

§ 4º O Colegiado Delegado reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada trimestre 

letivo e, extraordinariamente, por convocação do coordenador ou mediante solicitação expressa de 

pelo menos um terço de seus membros. 

§ 5º O Colegiado Delegado somente se reunirá com pelo menos a maioria simples de seus 

membros e deliberará pelos votos da maioria dos presentes à reunião.  

§ 6º Todo membro que apresentar três faltas consecutivas ou seis faltas alternadas sem 

justificativa será automaticamente desligado do Colegiado Delegado, sendo substituído pelo seu 

suplente. 

 

Art. 7º São atribuições do Colegiado Pleno: 

I – aprovar o regimento do Programa e as suas alterações, submetendo-os à homologação da 

Câmara de Pós-Graduação; 

II – estabelecer as diretrizes gerais do Programa; 

III – aprovar as alterações nos currículos dos cursos, submetendo-as à homologação da 

Câmara de Pós-Graduação; 
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IV – eleger o coordenador e o subcoordenador, observado o disposto na Resolução Normativa 

nº 5/CUn/2010 e neste Regimento; 

V – estabelecer os critérios específicos para credenciamento e recredenciamento de docentes, 

observado o disposto na Resolução Normativa nº 5/CUn/2010, submetendo-os à homologação da 

Câmara de Pós-Graduação; 

VI – julgar, em grau de recurso, as decisões do coordenador, a ser interposto no prazo de dez 

dias a contar da ciência da decisão recorrida; 

VII – manifestar-se, sempre que convocado, sobre questões de interesse da pós-graduação 

stricto sensu; 

VIII – apreciar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos; 

IX – aprovar a criação, extinção ou alteração de áreas de concentração, submetendo-as à 

homologação da Câmara de Pós-Graduação; 

X – propor as medidas necessárias à integração da pós-graduação com o ensino de graduação; 

XI – zelar pelo cumprimento da Resolução Normativa nº 5/CUn/2010 e do regimento do 

Programa. 

 

Art. 8º São atribuições do Colegiado Delegado: 

I – propor ao Colegiado Pleno alterações no regimento do Programa e nos currículos dos 

cursos; 

II – aprovar o credenciamento inicial e o recredenciamento de docentes para homologação 

pela Câmara de Pós-Graduação; 

III – aprovar a programação periódica dos cursos proposta pelo coordenador, observado o 

calendário acadêmico da Universidade; 

IV – aprovar o plano de aplicação de recursos do Programa apresentado pelo coordenador; 

V – estabelecer os critérios de alocação de bolsas atribuídas ao Programa, observadas as 

regras das agências de fomento; 

VI – aprovar as comissões de bolsa e de seleção para admissão de alunos no Programa; 

VII – aprovar a proposta de edital de seleção de alunos apresentada pelo coordenador; 

VIII – aprovar o plano de trabalho de cada aluno que solicitar matrícula na disciplina “Estágio 

de Docência”, observado o disposto na resolução da Câmara de Pós-Graduação que regulamenta a 

matéria; 

IX – aprovar as indicações dos coorientadores de trabalhos de conclusão de curso 

encaminhadas pelos orientadores; 

X – aprovar as comissões examinadoras de trabalhos de qualificação e de conclusão de curso; 

XI – decidir nos casos de pedidos de declinação de orientação e substituição de orientador; 

XII – decidir sobre a aceitação de créditos obtidos pelos alunos em outros cursos de pós-

graduação, observado o disposto na Resolução Normativa nº 5/CUn/2010; 

XIII – decidir sobre pedidos de prorrogação de prazo de conclusão de curso, observado o 

disposto na Resolução Normativa nº 5/CUn/2010; 

XIV – deliberar sobre processos de transferência e desligamento de alunos; 

XV – dar assessoria ao coordenador, visando ao bom funcionamento do Programa; 
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XVI – propor convênios de interesse do Programa, observados os trâmites processuais da 

Universidade; 

XVII – deliberar sobre outras questões acadêmicas previstas na Resolução Normativa nº 

5/CUn/2010 e neste Regimento; 

XVIII – apreciar, em grau de recurso, as decisões da Comissão de Bolsas; 

XIX – zelar pelo cumprimento da Resolução Normativa nº 5/CUn/2010 e do regimento do 

Programa. 

 

 

Seção II 

Da Coordenação 

 

Art. 9º O coordenador e o subcoordenador serão eleitos para um mandato de dois anos, permitida 

uma recondução. 

Parágrafo único. O coordenador e o subcoordenador deverão ser docentes permanentes do 

Programa há no mínimo um ano. 

 

Art. 10. Compete ao coordenador: 

I – acompanhar e coordenar todos os trabalhos referentes ao Programa; 

II – manter entendimento com os professores das disciplinas e com os chefes dos respectivos 

departamentos, visando à organização dos programas das disciplinas dos cursos de mestrado e 

doutorado; 

III – convocar e presidir as reuniões dos Colegiados do Programa, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

IV – superintender a Secretaria do Programa; 

V – administrar e fazer cumprir as exigências decorrentes da concessão de bolsas; 

VI – executar as deliberações dos Colegiados; 

VII – tomar providências quanto à divulgação dos cursos de mestrado e de doutorado; 

VIII – representar os Colegiados do Programa em instâncias superiores; 

IX – convocar eleições dos Colegiados; 

X – decidir sobre requerimentos de alunos, quando envolverem assuntos de rotina 

administrativa; 

XI – elaborar as programações dos cursos, respeitado o calendário acadêmico, submetendo-as 

à aprovação do Colegiado Delegado; 

XII – preparar o plano de aplicação de recursos do Programa, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado Delegado; 

XIII – elaborar os relatórios anuais de atividades acadêmicas e de aplicação de recursos, 

submetendo-os à aprovação do Colegiado Pleno; 

XIV – elaborar os editais de seleção de alunos, submetendo-os à aprovação do Colegiado 

Delegado; 
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XV – submeter à aprovação do Colegiado Delegado os nomes dos professores que integrarão: 

a) a comissão de seleção para admissão de alunos no Programa; 

b) a Comissão de Bolsas; 

c) as comissões examinadoras de trabalhos de qualificação e de conclusão, conforme sugestão 

dos orientadores; 

XVI – estabelecer, em consonância com os departamentos envolvidos, a distribuição das 

atividades didáticas do Programa; 

XVII – definir, em conjunto com os chefes de departamentos e os coordenadores dos cursos 

de graduação, as disciplinas que poderão contar com a participação dos alunos de pós-graduação 

matriculados na disciplina “Estágio de Docência” e os professores responsáveis pelas disciplinas; 

XVIII – decidir, em casos de urgência e inexistindo quorum para o funcionamento, ad 

referendum do Colegiado Pleno ou Delegado, ao qual a decisão será submetida dentro de trinta dias; 

XIX – articular-se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para acompanhamento, execução e 

avaliação das atividades do Programa; 

XX – representar o Programa, interna e externamente à Universidade, nas situações relativas à 

sua competência; 

XXI – delegar competência para execução de tarefas específicas; 

XXII – zelar pelo cumprimento da Resolução Normativa nº 5/CUn/2010 e do regimento do 

Programa; 

XXIII – assinar os termos de compromisso firmados entre o aluno e a parte cedente de 

estágios não obrigatórios, desde que previstos no projeto pedagógico do curso, nos termos da Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso XVIII, persistindo a inexistência de quorum 

para nova reunião, convocada com a mesma finalidade, será o ato considerado ratificado.  

 

Art. 11. Compete ao subcoordenador: 

I – substituir o coordenador em suas faltas ou impedimentos; 

II – auxiliar o coordenador na realização do planejamento e do relatório anual; 

III – acompanhar e coordenar o desenvolvimento dos programas de ensino e avaliações das 

disciplinas ministradas. 

Parágrafo único. Na vacância do cargo de coordenador ou subcoordenador, respeitar-se-á a 

legislação vigente da UFSC. 

 

 

Seção III 

Da Secretaria 

   

Art. 12. A Secretaria é o órgão de apoio da administração, com as seguintes responsabilidades: 
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I – manter atualizadas as fichas cadastrais de todo o pessoal docente, técnico-

administrativo e discente do Programa, especialmente no que tange ao histórico escolar dos 

alunos; 

II – processar a matrícula dos alunos dos cursos de mestrado e de doutorado; 

III – publicar e processar a frequência e as notas obtidas pelos alunos, encaminhando-as aos 

órgãos competentes; 

IV – distribuir e arquivar os documentos relativos às atividades didáticas, científicas e 

administrativas do Programa; 

V – manter atualizada a coleção de leis, decretos, portarias, circulares, resoluções e outras 

normas que regulamentam os programas de pós-graduação da UFSC; 

VI – secretariar as reuniões dos Colegiados do Programa e as sessões destinadas às 

apresentações públicas de dissertações e teses; 

VII – zelar pelo controle e conservação de seu equipamento e material; 

VIII – manter atendimento no horário de expediente; 

IX – expedir aos professores e alunos os avisos de rotina; 

X – exercer tarefas próprias de rotina administrativa e outras que lhe sejam atribuídas pelo 

coordenador. 

  

 

TÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 13. O corpo docente do PPGEF será constituído por professores permanentes, colaboradores e 

visitantes, com título de doutor ou de notório saber, conferido pela Universidade, nos termos da 

legislação vigente. 

§ 1º São considerados professores permanentes aqueles que atuam preponderantemente no 

Programa, desenvolvendo as principais atividades de ensino, orientação de dissertações e teses, 

pesquisa e funções administrativas. 

§ 2º São considerados professores colaboradores aqueles docentes da própria UFSC 

(colaboradores internos) ou de outras instituições no País (colaboradores externos) que contribuem 

para o Programa de forma complementar ou eventual, ministrando disciplinas, colaborando em 

projetos de pesquisa, sem que tenham nele uma carga intensa ou permanente de atividades.  

§ 3º São considerados professores visitantes aqueles vinculados a outras instituições de ensino 

superior, no Brasil ou no exterior, que, durante um período contínuo e determinado, estejam à 

disposição da UFSC, contribuindo para o desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas. 

 

Art. 14. Em casos especiais e devidamente justificados, docentes não integrantes do quadro de 

pessoal da Universidade que vierem a colaborar nas atividades de pesquisa, ensino e orientação 

junto ao Programa poderão ser credenciados como permanentes, nas seguintes situações: 
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I – docentes e pesquisadores integrantes do quadro de pessoal de outras instituições de ensino 

superior ou de pesquisa, mediante a formalização de convênio com a instituição de origem, por um 

período determinado; 

II – docentes que, mediante a formalização de termo de adesão, vierem a prestar serviço 

voluntário na Universidade nos termos da legislação pertinente; 

III – professores visitantes, contratados pela Universidade por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei nº 8.745/93; 

IV – pesquisadores bolsistas das agências de fomento vinculados ao Programa por meio de 

projetos específicos com duração superior a vinte e quatro meses; 

Parágrafo único. Os docentes a que se refere o caput deste artigo ficarão desobrigados do 

desenvolvimento de atividades de ensino na graduação. 

 

Art. 15. Os membros do corpo docente terão as seguintes atribuições: 

I – exercer as atividades didáticas e de pesquisa; 

II – participar em comissões examinadoras de seleção, qualificação de projetos e defesa de 

dissertação e tese; 

III – participar nas orientações de dissertação de mestrado e tese de doutorado; 

IV – acompanhar a vida acadêmica dos alunos; 

V – encaminhar à Secretaria o relatório de aproveitamento dos alunos, em datas pré-

estabelecidas, no término de cada período letivo; 

VI – encaminhar à Secretaria a documentação necessária para a qualificação e defesa de seus 

orientandos, conforme as normas específicas. 

  

Art. 16. Os critérios mínimos para o credenciamento de docentes como orientadores são: 

I – para orientadores de dissertação de mestrado, que sejam docentes portadores do título de 

doutor, com produção científica nos últimos dois anos em periódicos indexados e reconhecidos 

nacionalmente; 

II – para orientadores de teses de doutorado, que sejam docentes portadores do título de 

doutor, com produção científica nos últimos dois anos em periódicos indexados e reconhecidos 

internacionalmente e que já tenham orientado, no mínimo, duas dissertações de mestrado, 

defendidas e aprovadas. 

§ 1º O credenciamento terá validade por dois anos, devendo ser renovado a partir da avaliação 

do desempenho docente durante o período considerado. 

§ 2º Os critérios para o credenciamento e recredenciamento de docentes incluem, 

obrigatoriamente, a avaliação pelos discentes e produtividade acadêmica no período considerado, 

sendo que esses critérios deverão ser explicitados em norma específica do Colegiado. 
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TÍTULO IV 

DO CORPO DISCENTE, INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 

Art. 17. O corpo discente será constituído de portadores de diploma de graduação em Educação 

Física ou áreas afins (Lazer, Esporte e Dança), conferidos por cursos reconhecidos pelo Conselho 

Nacional de Educação ou pelo órgão competente, quando fornecidos por instituições estrangeiras. 

 

Art. 18. A seleção dos candidatos será realizada por meio de comissões designadas pelo Colegiado 

Delegado, na forma de uma comissão para cada área de concentração.  

§ 1º Os processos de seleção e matrícula dos candidatos serão definidos por normas 

específicas do Colegiado. 

§ 2º A matrícula de estudante estrangeiro fica condicionada à apresentação de visto 

temporário vigente, de visto permanente, de declaração da Polícia Federal atestando situação regular 

no País ou de outra documentação exigida pelos órgãos competentes. 

 

Art. 19. Com a anuência do professor responsável pela disciplina, poderá ser admitido aluno em 

situação especial de matrícula isolada em disciplinas (exceto as disciplinas obrigatórias) que 

correspondam, no máximo, a oito créditos, com direito a atestado de frequência e aproveitamento. 

§ 1º Será permitida a matrícula de aluno em situação especial de matrícula isolada em apenas 

uma disciplina por trimestre letivo. 

§ 2º O aluno admitido em situação especial de matrícula isolada em disciplinas poderá utilizar 

os créditos obtidos caso passe para a categoria de aluno regular, por meio do processo de seleção 

regular.  

§ 3º Os alunos regulares de outros programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES 

poderão requerer matrícula em disciplinas obrigatórias e optativas do Programa. 

 

Art. 20. Com a anuência do professor responsável pela disciplina, e excetuando-se as disciplinas 

obrigatórias, poderão ser aceitos alunos ouvintes, sem direito a atestado de frequência e 

aproveitamento. 

 

Art. 21. Os candidatos aos cursos de mestrado e de doutorado deverão encaminhar os pedidos de 

inscrição à Coordenação do Programa nos prazos estabelecidos pelo edital, acompanhados dos 

documentos exigidos. 
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TÍTULO V 

DO REGIME DIDÁTICO DO CURSO DE MESTRADO 

 

Art. 22. O curso de mestrado em Educação Física será organizado como um conjunto harmônico de 

disciplinas e atividades, visando a desenvolver e aprofundar a formação adquirida pelo aluno, 

preparando-o para a docência e para a pesquisa, em campo específico do conhecimento. 

Parágrafo único. A programação periódica do curso especificará as disciplinas e as demais 

atividades acadêmicas, com o respectivo número de créditos, cargas horárias e eventos. 

 

Art. 23. Além da elaboração e defesa da dissertação, o aluno deverá cursar um número de 

disciplinas correspondente a, no mínimo, vinte e quatro créditos para concluir o mestrado em 

Educação Física. 

§ 1º Será atribuído um crédito para o quantitativo de quinze horas-aula. 

§ 2º A estrutura curricular do curso de mestrado em Educação Física agrupará disciplinas em 

dois conjuntos: 

I – disciplinas obrigatórias, que representam o suporte formal e intelectual indispensável ao 

desenvolvimento do curso geral e, em particular, ao estudo e à pesquisa no campo das disciplinas 

específicas, constituindo-se em pré-requisito das demais disciplinas; 

II – disciplinas eletivas, que compõem e definem as áreas de concentração do Programa ou de 

outros programas reconhecidos pela CAPES; 

§ 3º A critério do Colegiado Delegado, poderão ser validados até oito créditos de disciplinas 

eletivas obtidos no PPGEF ou em outros cursos de mestrado e doutorado, desde que reconhecidos 

pela CAPES. 

§ 4º Os créditos obtidos em disciplinas isoladas no PPGEF ou em outros cursos de mestrado 

reconhecidos pela CAPES terão a validade de dez anos a partir da data de conclusão da disciplina. 

 

Art. 24. Haverá, como disciplina eletiva, uma atividade curricular denominada “Estágio de 

Docência”, correspondente a dois créditos, definida como a participação dos alunos do mestrado em 

atividades de ensino na educação superior da UFSC. 

§ 1º O estágio de docência não será remunerado nem criará vínculo empregatício, sendo 

possível computar até quatro créditos nessa disciplina para a formação do mestrando. 

§ 2º O estágio de docência será realizado em conformidade com a legislação vigente na 

UFSC. 

 

Art. 25. A obtenção do título de mestre em Educação Física dependerá da obtenção do número de 

créditos em disciplinas não inferior a vinte e quatro, obedecido, ainda, o seguinte: 

I – do total de créditos obtidos, oito deverão ser cursados em disciplinas obrigatórias do curso 

e dezesseis, em disciplinas eletivas, sendo até quatro em atividades acadêmicas; 
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II – o curso deverá ser completado num prazo máximo de vinte e quatro meses e mínimo de 

doze meses, sendo que, em casos excepcionais, poderá haver uma prorrogação de até doze meses, 

desde que solicitada e justificada pelo orientador e aprovada pelo Colegiado Delegado, conforme 

legislação vigente; 

III – a média global do aproveitamento nas disciplinas não poderá ser inferior a 3 (três); 

IV – o aluno deverá obter aprovação na dissertação de mestrado, equivalente a seis créditos, 

em defesa pública, perante uma banca examinadora de três membros, aprovada pelo Colegiado 

Delegado. 

 

Art. 26. O teste de proficiência em língua estrangeira, a qual deverá ser inglês, francês ou alemão, 

tratará de tradução de texto relacionado com os campos de conhecimento das áreas de concentração 

do Programa. 

Parágrafo único. A comprovação da proficiência em língua estrangeira será obrigatória no ato 

de inscrição, conforme o estabelecido no edital de seleção. 

 

Art. 27. O aluno poderá, mediante solicitação, com a concordância do orientador e a critério do 

Colegiado Delegado, trancar a matrícula por, no máximo, doze meses, por períodos nunca inferiores 

a um período letivo, não computados para efeito do tempo máximo de integralização do curso. 

§ 1º Não será permitido o trancamento da matrícula no primeiro e no último períodos letivos, 

nem em períodos de prorrogação de prazo para conclusão do curso. 

§ 2º A desistência, por vontade expressa do aluno ou por abandono, não lhe confere a volta 

ao Programa, ainda que não esgotado o prazo máximo de conclusão. 

 

Art. 28. A matrícula trimestral em “Dissertação de Mestrado” é obrigatória aos alunos que 

tenham concluído os créditos exigidos para o mestrado, sob pena de desligamento do curso. 

 

 

TÍTULO VI 

DO REGIME DIDÁTICO DO CURSO DE DOUTORADO 

 

Art. 29. O curso de doutorado em Educação Física será organizado como um conjunto harmônico 

de disciplinas e atividades, visando à formação avançada e especializada de profissionais graduados 

em Educação Física, para a atuação nas áreas da docência e pesquisa em instituições de ensino 

superior ou em funções que exijam essa qualificação em outros órgãos públicos ou privados. 

Parágrafo único. A programação periódica do curso especificará as disciplinas e as demais 

atividades acadêmicas, com o respectivo número de créditos, cargas horárias e eventos. 
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Art. 30. Além da elaboração e defesa da tese, o aluno deverá cursar um número de disciplinas 

correspondentes a, no mínimo, quarenta e oito créditos para concluir o doutorado em Educação 

Física. 

§ 1º Será atribuído um crédito para o quantitativo de quinze horas-aula. 

§ 2º A estrutura curricular do curso de doutorado em Educação Física agrupará disciplinas em 

dois conjuntos: 

I – disciplinas obrigatórias, que representam o suporte formal e intelectual indispensável ao 

desenvolvimento do curso geral e, em particular, ao estudo e à pesquisa no campo das disciplinas 

específicas, constituindo-se em pré-requisito das demais disciplinas; 

II – disciplinas eletivas, que compõem e definem as áreas de concentração do Programa e de 

outros programas reconhecido pela CAPES. 

§ 3º Por sugestão do orientador e a critério do Colegiado do Programa, poderão ser validados 

até dezoito créditos de disciplinas eletivas, obtidos em: 

I – disciplinas cursadas em outros cursos de doutorado reconhecidos pela CAPES; 

II – disciplinas cursadas anteriormente à admissão, em curso de mestrado reconhecido pela 

CAPES, excluindo-se disciplinas ou atividades de estudos individuais, estágio de docência e 

seminários; 

III – disciplinas cursadas em curso de mestrado reconhecido pela CAPES, conforme 

recomendação do orientador, excluindo-se disciplinas ou atividades de estudos individuais, estágio 

de docência e seminários. 

§ 4º Disciplinas de cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pela CAPES terão a validade 

de dez anos a partir da data de conclusão do curso ou da disciplina cursada de forma isolada. 

 

Art. 31. Haverá, como disciplina eletiva, uma atividade curricular denominada “Estágio de 

Docência”, correspondente a dois créditos, definida como a participação dos alunos do doutorado 

em atividades de ensino na educação superior da UFSC. 

 § 1º O estágio de docência não será remunerado nem criará vínculo empregatício, sendo 

possível ao doutorando computar até quatro créditos nessa disciplina. 

 § 2º O estágio de docência será realizado em conformidade com a legislação vigente na 

UFSC. 

 

Art. 32. A obtenção do título de doutor em Educação Física dependerá da obtenção do número de 

créditos em disciplinas não inferior a trinta e seis, obedecido, ainda, o seguinte: 

I – do total de créditos obtidos, doze deverão ser cursados em disciplinas obrigatórias do curso 

e pelo menos vinte e quatro deverão ser cursados em disciplinas eletivas, sendo até quatro em 

atividades acadêmicas; 
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II – o curso deverá ser completado num prazo máximo de quarenta e oito meses e mínimo de 

vinte e quatro meses, sendo que, em casos excepcionais, poderá haver uma prorrogação de até doze 

meses, desde que solicitada e justificada pelo orientador e aprovada pelo Colegiado Delegado, 

conforme legislação vigente; 

III – a média global do aproveitamento nas disciplinas não poderá ser inferior a 3 (três); 

IV – o aluno deverá demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras; 

V – o aluno deverá obter aprovação na tese de doutorado, equivalente a doze créditos, em 

defesa pública, perante uma banca examinadora de cinco membros, aprovada pelo Colegiado 

Delegado. 

 

Art. 33. A comprovação da proficiência em língua inglesa será obrigatória no ato de inscrição, 

conforme o estabelecido no art. 4º da Norma PPGEF nº 5/2008, que dispõe sobre o processo de 

seleção de mestrandos e doutorandos.  

 

Art. 34. Os alunos deverão demonstrar proficiência em uma segunda língua estrangeira até o final 

dos primeiros doze meses do curso.  

§ 1º A proficiência em língua estrangeira obtida em curso de mestrado reconhecido pela 

CAPES poderá ser validada para o doutorado, desde que não seja em língua inglesa. 

§ 2º A proficiência em língua estrangeira deverá ter sido realizada nos últimos cinco anos no 

Departamento de Língua e Literatura Estrangeira da UFSC ou em departamento equivalente de 

outra universidade federal ou estadual em que haja programa de pós-graduação recomendado pela 

CAPES. 

 

Art. 35. O aluno poderá, mediante solicitação, com a concordância do orientador e a critério do 

Colegiado Delegado, trancar a matrícula por, no máximo, doze meses, por períodos nunca inferiores 

a um período letivo, não computados para efeito do tempo máximo de integralização do curso. 

§ 1º Não será permitido o trancamento da matrícula no primeiro e no último períodos letivos, 

nem em períodos de prorrogação de prazo para conclusão do curso. 

§ 2º A desistência, por vontade expressa do aluno ou por abandono, não lhe confere a volta 

ao Programa, ainda que não esgotado o prazo máximo de conclusão. 

 

Art. 36. A matrícula trimestral em “Seminário de Tese” é obrigatória aos alunos que tenham 

concluído os créditos exigidos para o doutorado, sob pena de desligamento do curso. 
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TÍTULO VII 

DA FREQUÊNCIA E DA AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO 

 

Art. 37. A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária programada por disciplina ou atividade. 

 

Art. 38. O aproveitamento de cada disciplina será avaliado por meio de atividades didáticas em 

geral, sendo o grau final expresso por meio de conceitos, de acordo com a seguinte tabela: 

 

CONCEITO SIGNIFICADO EQUIVALÊNCIA NUMÉRICA 

A Excelente 4 

B Bom 3 

C Regular 2 

E Insuficiente 0 

I Incompleto 0 

T Transferência 0 

 

Art. 39. A média de cada período será calculada pelo quociente entre o total de pontos obtidos e o 

número de créditos nas disciplinas em que o aluno se matriculou, calculando-se o resultado até a 

primeira casa decimal, sem arredondamentos. 

Parágrafo único. Entende-se por pontos o produto do número de créditos de uma disciplina e 

do peso correspondente ao conceito obtido. 

 

Art. 40. O aluno que, em qualquer período letivo, obtiver média inferior a 2,5 (dois e meio) na 

disciplina ou no conjunto de disciplinas cursadas no período considerado entrará em regime 

probatório. 

Parágrafo único. O coordenador do Programa limitará o número de créditos em que o aluno 

em regime probatório poderá se matricular e acompanhará o seu desempenho acadêmico, 

orientando-o quanto à melhor forma de superar tal regime.   

 

Art. 41. Não poderá permanecer matriculado no curso de mestrado ou de doutorado em Educação 

Física, sendo automaticamente desligado, o aluno que: 

I – obtiver, em qualquer período letivo, média inferior a 2 (dois) no conjunto das disciplinas 

cursadas no período considerado; 

II – obtiver, em dois períodos letivos consecutivos, média inferior a 2,5 (dois e meio) no 

conjunto das disciplinas cursadas nesses períodos. 
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Parágrafo único. Caberá ao aluno a solicitação de revisão de conceito ao Colegiado 

Delegado. 

 

Art. 42. Ao aluno que, por motivo plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas 

em disciplinas ou atividades até a data limite para o encaminhamento dos resultados à Secretaria do 

Programa, será atribuído provisoriamente o conceito I (Incompleto). 

§ 1º Cessado o motivo que impedia a realização da avaliação, o aluno cumprirá essa 

avaliação e o professor notificará à Secretaria do Programa o conceito definitivo do aluno. 

§ 2º Se a notificação não for encaminhada até o final do trimestre letivo subsequente, será 

automaticamente atribuído ao aluno o conceito E (Insuficiente). 

 

 

TÍTULO VIII 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 43. São atribuições do orientador: 

I – elaborar, de comum acordo com seu orientando, o plano de atividades e manifestar-se 

sobre alterações pertinentes; 

II – acompanhar permanentemente o trabalho do orientando e o progresso em seus estudos; 

III – orientar o aluno para a definição da temática específica destinada à elaboração do 

projeto de dissertação ou tese; 

IV – acompanhar e orientar as tarefas de pesquisa e de preparo da dissertação ou tese, 

inclusive quanto às normas específicas do curso; 

V – manter contato permanente com o aluno, alertando-o sobre os prazos fixados para a 

conclusão do curso; 

VI – encaminhar ao coordenador do Programa sugestão de nomes de docentes para 

composição da comissão examinadora de projetos de dissertações ou teses, os volumes prontos 

da dissertação ou tese para serem submetidos à comissão examinadora e os volumes definitivos 

da dissertação ou tese com as correções sugeridas pela respectiva comissão; 

VII – solicitar à coordenação do Programa providências para a realização do exame de 

qualificação e para a defesa pública de dissertação ou tese; 

VIII – dar ciência ao coordenador no caso de ausência prolongada do aluno. 

 

Art. 44. O orientador deverá ter, no máximo, oito orientandos, sendo até quatro de mestrado e 

quatro de doutorado.  
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§ 1º No caso de orientador credenciado apenas para o mestrado, o número de orientandos 

poderá chegar a cinco. 

§ 2º No processo de seleção do doutorado (fluxo contínuo) serão homologadas até duas 

vagas por professor por ano, respeitando-se o número limite de quatro vagas. 

§ 3º Excepcionalmente, o docente permanente poderá ter uma vaga institucional de 

mestrado ou doutorado, a qual não será computada no total de orientações dos docentes. 

§ 4º A vaga institucional de mestrado será concedida ao candidato vinculado à UFSC que 

atingir a pontuação mínima nos critérios de avaliação do processo de seleção. 

§ 5º A vaga institucional de doutorado será concedida ao candidato vinculado à UFSC que 

apresentar carta de aceite do orientador. 

 

Art. 45. A mudança de orientador será admitida somente em situações especiais, devidamente 

analisadas pelo Colegiado Delegado, de acordo com a Resolução nº 5/CUn/2010. 

 

Art. 46. O Colegiado Delegado, atendendo à solicitação do orientador de dissertação ou tese, poderá 

designar um coorientador, permanecendo o orientador como responsável pelo trabalho. 

Parágrafo único. As atividades de coorientação de dissertação ou tese somente poderão ser 

assumidas por docentes permanentes, colaboradores, visitantes do Programa ou doutores com 

conhecimento e produção reconhecidos na temática específica do trabalho. 

 

Art. 47. Terá sua matrícula automaticamente cancelada e será desligado do Programa o aluno que: 

I – deixar de se matricular por dois períodos consecutivos, sem estar em regime de 

trancamento; 

II – obtiver conceito menor do que C em duas das disciplinas cursadas; 

III – for reprovado no exame de qualificação; 

IV – for reprovado no exame de dissertação ou tese; 

V – tiver o prazo máximo para a conclusão do curso esgotado; 

VI – se enquadrar nos demais casos previstos neste Regimento. 

 

 

TÍTULO IX 

DA DISSERTAÇÃO E DA TESE 

 

Art. 48. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado serão preparadas sob aconselhamento do 

professor orientador, obedecendo ao projeto aprovado pelo Colegiado Delegado, com tema 

compatível com a respectiva área de concentração. 
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Art. 49. Aos alunos que tenham concluído os créditos mínimos exigidos para o mestrado ou para o 

doutorado é obrigatória a matrícula trimestral em "Dissertação de Mestrado" ou "Seminário de 

Tese", sob pena de desligamento do curso. 

 

Art. 50. As comissões examinadoras serão sugeridas pelo orientador e pelo orientando, aprovadas 

pelo Colegiado Delegado e designadas pelo coordenador, sendo constituídas: 

I – no caso de dissertação de mestrado, por três membros titulares e um suplente; 

II – no caso de tese de doutorado, por cinco membros titulares e um suplente. 

§ 1º Na comissão examinadora de dissertação, um membro titular deverá ser externo ao 

PPGEF, e, na de tese, dois membros titulares deverão ser necessariamente externos ao quadro 

efetivo da UFSC. 

§ 2º Além dos membros referidos nos incisos I e II deste artigo, o orientador integrará a banca 

examinadora na condição de presidente, sem direito a julgamento.  

§ 3º Os coorientadores não poderão participar da banca examinadora, devendo ter os seus 

nomes registrados nos exemplares da dissertação ou da tese e na ata da defesa.  

 

Art. 51. As sessões de apresentação e defesa de dissertação e de tese serão públicas, em local, data e 

hora divulgados pela Secretaria do Programa com pelo menos trinta dias de antecedência, 

registrando-se os trabalhos em ata. 

§ 1º A sessão de defesa de dissertação terá início com uma exposição oral do mestrando sobre 

o conteúdo de seu trabalho, com duração de até quarenta minutos, após o que cada membro da 

comissão examinadora disporá de até vinte minutos para arguir o mestrando, cabendo a este igual 

tempo para responder às questões que lhes forem formuladas. 

§ 2º A sessão de defesa de tese terá início com uma exposição oral do doutorando sobre o 

conteúdo de seu trabalho, com duração de até cinquenta minutos, após o que cada membro da 

comissão examinadora disporá de até trinta minutos para arguir o doutorando, cabendo a este igual 

tempo para responder às questões que lhes forem formuladas. 

 

Art. 52. A decisão da banca examinadora será tomada pela maioria de seus membros, podendo o 

resultado da defesa ser: 

I – “aprovado”; 

II – “aprovado com alterações”, desde que a dissertação ou tese seja corrigida e entregue no 

prazo de até sessenta dias, nos termos sugeridos pela banca examinadora e registrados em ata; 

III – “reprovado”. 

§ 1º No caso de não atendimento da condição prevista no inciso II no prazo estipulado, com 

entrega da versão corrigida para a Coordenação do Programa, atestada pela banca examinadora ou 

pelo orientador, o aluno será considerado reprovado. 

§ 2º Na situação prevista no inciso I, o aluno deverá apresentar, no prazo de até trinta dias, 

cópia impressa e digital da versão definitiva da dissertação ou tese junto à Coordenação do 

Programa. 
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§ 3º Na situação prevista no inciso II, o aluno deverá apresentar, no prazo de até trinta dias, 

contado do término do prazo estabelecido pela banca examinadora, cópia impressa e digital da 

versão definitiva da dissertação ou tese junto à Coordenação do Programa. 

 

Art. 53. Os trabalhos de conclusão do curso serão redigidos em língua portuguesa. 

 

Art. 54. As dissertações e teses deverão ser confeccionadas dentro dos padrões metodológicos e 

formato adotados pelo Programa, sendo definidos os detalhes da preparação e defesa em norma 

específica do Colegiado Delegado. 

 

 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 55. Os alunos já matriculados na data de edição deste Regimento poderão continuar sujeitos ao 

regimento vigente na época de sua matrícula ou solicitar ao Colegiado Delegado a sua sujeição 

integral ao regramento estipulado por este Regimento. 

 

Art. 56. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado ou pelo Colegiado Pleno do 

Programa, de acordo com a pertinência do tema. 

 

Art. 57. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 


