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RELATÓRIO DA COMISSÃO CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES DO 

PPGEF PARA O TRIÊNIO 2016/2017/2018 

 

Integrantes da comissão de credenciamento e recredenciamento 

Prof. Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo 

Prof. Juarez Vieira do Nascimento 

Prof. Adair da Silva Lopes 

Prof. Antônio Renato Pereira Moro 

Prof. Fabrizio Caputo 

 

A Comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes do PPGEF, designada pela 

Portaria nº 011/PPGEF/2015, constituída pelos Professores Doutores Luiz Guilherme Antonacci 

Guglielmo (Presidente), Fabrizio Caputo (UDESC/SC - Membro Externo), Juarez Vieira do 

Nascimento (Membro representante da Área de Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física), 

Adair da Silva Lopes (Membro representante da Área de Atividade Física Relacionada à Saúde) e 

Antônio Renato Pereira Moro (Membro representante da Área de Biodinâmica do Desempenho 

Humano), em reunião realizada no dia 20/05/2015, analisou as solicitações de credenciamento com 

base nas atividades desenvolvidas pelo docente no triênio 2012/2013/2014, conforme a Norma 

01/PPGEF/2014 e a Resolução 05/CUN/2010. 

 

Para o credenciamento, segundo o Art. 3 - A concessão do credenciamento de professores 

permanentes exigirá do interessado: 

I - Orientadores de dissertações de mestrado: título de Doutor; formação ou envolvimento 

histórico no conteúdo específico em que pretende atuar; desenvolvimento de projetos de pesquisa, 

nos últimos anos, em linhas de pesquisa vinculadas à área de concentração que pretende atuar no 

Programa; orientações ou corientações de iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso 

(monografias); produção científica nos últimos três anos de, no mínimo, 450 (quatrocentos e 

cinquenta) pontos, de acordo com os critérios dos Qualis Periódicos a partir do B2 e Avaliação de 

Livros da CAPES. 

 

II - Orientadores de dissertações de mestrado e de teses de doutorado: título de Doutor obtido 

há, no mínimo, 3 (três) anos; formação ou envolvimento histórico no conteúdo específico em que 

pretende atuar; desenvolvimento de projetos de pesquisa, nos últimos anos, em linhas de pesquisa 

vinculadas à área de concentração que pretende atuar no Programa; orientações de dissertações de 

mestrado, defendidas e aprovadas, em número igual ou superior a 2 (dois); produção científica nos 

últimos três anos de, no mínimo, 600 (seiscentos) pontos, de acordo com os critérios do Qualis 

Periódicos a partir do B2 e Avaliação de Livros da CAPES (concentração da produção nos estratos 

intermediário ou superior); participação em Conselho Editorial ou consultor (parecerista) de periódicos 

indexados da área. 
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Para o recredenciamento, segundo o Art. 5º, da Norma 01/PPGEF/2014, o(a) professor(a) do 

quadro permanente deverá comprovar que no período anterior: 

I – Orientadores de dissertação de mestrado: ministrou, pelo menos, uma disciplina no 

Programa (exceto as disciplinas de Estudos Individuais e Prática de Pesquisa e Estágio de 

Docência); publicou a produção científica nos últimos três anos de, no mínimo, 450 (quatrocentos e 

cinquenta) pontos, de acordo com os critérios estabelecidos no Artigo 3º; orientou e aprovou, pelo 

menos, uma dissertação; apresentou bom desempenho na avaliação discente (média superior a 3,0 

conforme ficha de avaliação do Programa) e participou em Conselho Editorial ou foi consultor 

(parecerista) de periódicos indexados da área. 

 

II - Orientadores de teses de doutorado: ministrou, pelo menos, uma disciplina no Programa; 

publicou a produção científica de, no mínimo, 600 (seiscentos) pontos, de acordo com os critérios 

estabelecidos no Artigo 3º; participou em Conselho Editorial ou foi consultor (parecerista) de 

periódicos indexados da área; apresentou bom desempenho na avaliação docente (média superior a 

3,0 conforme a ficha de avaliação do Programa). 

 

Na avaliação da produção científica, conforme o Art. 3º desta norma, serão considerados os 

critérios mais recentes (em vigor) do Qualis Periódico e Avaliação de Livros da Área onde o PPGEF 

está vinculado na CAPES. 

 

Para a avaliação docente, foram analisados os seguintes documentos referentes ao triênio 

2012/2013/2014: 

a) Declaração da Coordenadoria do PPGEF informando as disciplinas ministradas (com o 

resultado da avaliação discente) e orientações concluídas e em andamento; 

b) Currículo Lattes referente ao período de avaliação e documentos da Coordenadoria do 

PPGEF. 

c) Acordo de cooperação entre a UFSC e UDESC (apoio ao intercâmbio de professores 

ou pesquisadores por ano acadêmico). 

d) Acordo de cooperação entre a UFSC e UNESP (apoio ao intercâmbio de professores 

ou pesquisadores por ano acadêmico). 
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CREDENCIAMENTO DE DOCENTE 

 

Requerente: Benedito Sérgio Denadai 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2015, o Prof. Dr. Benedito Sérgio Denadai 

publicou 32 artigos em periódicos (9 A1, 10 A2, 8 B1 e 5 B2), totalizando 2380 pontos. Orientou e 

aprovou 02 teses de doutorado, possui 02 orientações em andamento (02 doutorandos ingressantes 

em 2013 e 2014). Desenvolve atividades de pesquisas na área de Biodinâmica do Desempenho 

Humano. 

Parecer: Considerando que o Prof. Dr. Benedito Sérgio Denadai atendeu a todos os requisitos 

legais, esta comissão é favorável ao seu ao seu credenciamento enquanto docente permanente do 

PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos e doutorandos no triênio 2016/2017/2018, na 

área de concentração de Biodinâmica do Desempenho Humano. A comissão recomenda que o 

requerente possa admitir doutorandos e mestrandos somente após a assinatura do convênio de 

cooperação com plano de trabalho específico entre a UFSC e a UNESP/RC, o qual possibilitará a sua 

atuação como docente permanente no PPGEF/UFSC. 

 

Requerente: Jucemar Benedet 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, o Prof. Dr. Jucemar Benedet, publicou 

4 artigos em periódicos (1 A2,  e 4 B1), totalizando 320 pontos. Desenvolve atividades de pesquisas 

na área de Atividade Física Relacionada à Saúde. 

Parecer: Considerando que o Prof. Dr. Jucemar Benedet não atendeu a todos os requisitos 

legais, esta comissão é contrária ao seu credenciamento enquanto docente permanente do PPGEF, 

para atuar como orientador de mestrandos no triênio 2016/2017/2018, na área de concentração de 

Atividade Física Relacionada à Saúde. No entanto, considerando a importância do docente para o 

fortalecimento da área Atividade Física Relacionada à Saúde, esta comissão é favorável ao seu 

credenciamento, enquanto docente colaborador para atuar em disciplinas do PPGEF. 

 

Requerente: Juliano Fernandes da Silva 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, o Prof. Dr. Juliano Fernandes da Silva, 

publicou 6 artigos em periódicos (2 A1, 1 A2, 2 B1 e 2 B2) e um capítulo de livro (1 CL3), totalizando 

530 pontos. Desenvolve atividades de pesquisas na área de Biodinâmica do Desempenho Humano. 

Parecer: Considerando que o Prof. Dr. Juliano Fernandes da Silva atendeu a todos os 

requisitos legais, esta comissão é favorável ao seu credenciamento enquanto docente permanente 

do PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos no triênio 2016/2017/2018, na área de 

concentração de Biodinâmica do Desempenho Humano. 

 

CREDENCIAMENTOS DE DOCENTES PERMANENTES DO PPGEF EM NÍVEL DE DOUTORADO 

 

Requerente: Alcyane Marinho 
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A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, a Profa. Dra. Alcyane Marinho 

ministrou 03 disciplinas (03 turmas), apresentando bom desempenho na avaliação discente (média de 

3,67). Publicou 9 artigos em periódicos (1 A2, 3 B1 e 5 B2) e 09 capítulos de livros (5 CL3, 1 CL3-

10%, 1 CL2 e 1 CL2-10%), totalizando 842,5 pontos. Orientou e aprovou 02 dissertações de 

mestrado e possui 01 orientação em andamento (01 mestrando ingressante em 2015). Desenvolve 

atividades de pesquisas na área de Teoria e Prática Pedagógica em Educação. 

Parecer: Considerando que a Profa. Dra. Alcyane Marinho atendeu a todos os requisitos 

legais, esta comissão é favorável ao seu credenciamento enquanto docente permanente do PPGEF, 

para atuar como orientador de mestrandos e Doutorandos no triênio 2016/2017/2018, na área de 

concentração de Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física. A comissão recomenda que a 

requerente possa admitir doutorandos a partir do 3º trimestre de 2015, visto que o ingresso no 

doutorado é realizado por meio de fluxo contínuo. 

 

Requerente: Adriano Ferreti Borgatto 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, o Prof. Dr. Adriano Ferreti Borgatto 

ministrou 06 disciplinas (06 turmas), apresentando bom desempenho na avaliação discente (média de 

3,89). Publicou 7 artigos em periódicos (7 B1 e 5 B2), totalizando 620 pontos. Orientou e aprovou 02 

dissertações de mestrado e possui 01 orientação em andamento (01 mestrando ingressante em 

2015). Desenvolve atividades de pesquisas na área de Atividade Física Relacionada à Saúde Física. 

Parecer: Considerando que o Prof. Dr. Adriano Ferreti Borgatto atendeu a todos os 

requisitos legais, esta comissão é favorável ao seu credenciamento enquanto docente permanente 

do PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos e Doutorandos no triênio 2016/2017/2018, 

na área de concentração de Atividade Física Relacionada à Saúde Física. A comissão recomenda 

que a requerente possa admitir doutorandos a partir do 3º trimestre de 2015, visto que o ingresso no 

doutorado é realizado por meio de fluxo contínuo. 

 

Requerente: Cíntia de la Rocha Freitas 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, a Profa. Dra. Cíntia de la Rocha Freitas 

ministrou 04 disciplinas (04 turmas), apresentando bom desempenho na avaliação discente (média de 

3,78). Publicou 3 artigos em periódicos (3 B2) e um capítulo de livro (1 CL3), totalizando 170 pontos. 

Orientou e aprovou 03 dissertações de mestrado e possui 01 orientação em andamento (01 

mestrando ingressante em 2014). Desenvolve atividades de pesquisas na área de Biodinâmica do 

desempenho Humano 

Parecer: Considerando que a Profa. Dra. Cíntia de la Rocha Freitas não atendeu a todos os 

requisitos legais, esta comissão é contrária ao seu credenciamento enquanto docente permanente 

do PPGEF, para atuar como orientador de Doutorandos no triênio 2016/2017/2018, na área de 

concentração de Biodinâmica do desempenho Humano.  
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RECREDENCIAMENTO NO PPGEF COMO PROFESSOR PERMANENTE 

 

Requerente: Edison Roberto de Souza 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, o Prof. Dr. Edison Roberto de Souza 

ministrou 01 disciplina (01 turma), apresentando bom desempenho na avaliação discente (média de 

3,73). Publicou 06 capítulos de livros (02 CL3, 04 CL2), totalizando 200 pontos. Possui 01 orientação 

em andamento (01 mestrando ingressante em 2014). Desenvolve atividades de pesquisas na área de 

Teoria e Prática Pedagógica em Educação. 

Parecer: Considerando que o Prof. Dr. Edison Roberto de Souza não atendeu a todos os 

requisitos legais, esta comissão é contrária ao seu recredenciamento enquanto docente 

permanente do PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos no triênio 2016/2017/2018, na 

área de concentração de Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física. A comissão 

recomenda a manutenção do credenciamento como docente colaborador do PPGEF, para continuar 

com as orientações em andamento. 

 

Requerente: Maria Alice Altenburg de Assis 

A comissão verificou que, no triênio 2012/2013/2014, a Profa. Dra. Maria Alice Altenburg de 

Assis ministrou 06 disciplinas (06 turmas), apresentando bom desempenho na avaliação discente 

(média de 3,69). Publicou 24 artigos em periódicos (2 A1, 4 A2, 17 B1 e 1 B2), totalizando 1580 

pontos. Orientou e aprovou 02 dissertações de mestrado, 02 teses de doutorado e possui 01 

orientação em andamento (01 ingressante em 2012). Desenvolve atividades de pesquisas na área de 

Atividade Física Relacionada à Saúde 

Parecer: Considerando que a Profa. Dra. Maria Alice Altenburg de Assis atendeu a todos 

os requisitos legais, esta comissão é favorável ao seu recredenciamento enquanto docente 

permanente do PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos e doutorandos no triênio 

2016/2017/2018, na área de concentração de Atividade Física relacionada à Saúde.  

 

Requerente: Tânia Rosane Bertoldo Benedetti 

A comissão verificou que, no triênio 2011/2012/2013/2014, a Profa. Dra. Tânia Rosane 

Bertoldo Benedetti ministrou 07 disciplinas (07 turmas), apresentando bom desempenho na 

avaliação discente (média de 3,81). Publicou 29 artigos em periódicos (1 A1, 1 A2, 17 B1 e 10 B2), 

totalizando 1600 pontos. Orientou e aprovou 04 dissertações de mestrado, 02 teses de doutorado e 

possui 04 orientações em andamento (02 doutorandos ingressantes em 2012 e 02 mestrandos sendo 

01 ingressante em 2013 e 01 em 2014). Desenvolve atividades de pesquisas na área de Atividade 

Física Relacionada à Saúde 

Parecer: Considerando que a Profa. Dra. Tânia Rosane Bertoldo Benedetti atendeu a todos 

os requisitos legais, esta comissão é favorável ao seu recredenciamento enquanto docente 

permanente do PPGEF, para atuar como orientador de mestrandos e doutorandos no triênio 

2016/2017/2018, na área de concentração de Atividade Física relacionada à Saúde.  
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Quadro referente ao recredenciamento de docentes para o triênio 2016/2017/2018 
 

Nome Docente Orientação Período Parecer Comissão 
 

Área 1: Atividade Física Relacionada á Saúde 
 
Tânia Rosane Bertoldo 
Benedetti 

Permanente Mestrado/Doutorado 2016/2017/2018 Favorável 

Maria Alice Altenburg de 
Assis 

Permanente Mestrado/Doutorado 2016/2017/2018 Favorável 

Adriano Ferreti Borgatto Permanente Doutorado 2016/2017/2018 Favorável 
Jucemar Benedet Permanente Mestrado 2016/2017/2018 Contrário 
 

Área 2: Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física 
 
Edison Roberto de Souza Permanente Mestrado 2016/2017/2018 Contrário 
Alcyane Marinho Permanente Doutorado 2016/2017/2018 Favorável 
 

Área 3: Biodinâmica do Desempenho Humano 
 
Benedito Sérgio Denadai Permanente Mestrado/Doutorado 2016/2017/2018 Favorável 
Juliano F. da Silva Permanente Mestrado 2016/2017/2018 Favorável 
Cíntia de la Rocha Freitas Permanente Doutorado 2016/2017/2018 Contrário 

 
 

Florianópolis, 20 de maio de 2015. 
 
 
Comissão designada pela Portaria 011/PPGEF/2015 

 
 

________________________________________ 
Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo (Presidente) 

 
 

_______________________________ 
Juarez Vieira do Nascimento (Membro) 

 
 

__________________________________ 
Adair da Silva Lopes (Membro) 

 
 

__________________________________ 
Antônio Renato Pereira Moro (Membro) 

 
 

_______________________________ 
Fabrizio Caputo (Membro Externo) 

 

 

Aprovado em reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 

realizada em 21 de maio de 2015. 

 
 


