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RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 11, de 1º de junho de 2017

Dispõe sobre atualização de Regulamento Específi co do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Física.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE) E REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB), no 
uso de suas atribuições estatutárias e considerando o Parecer nº 08/2017 da Câmara 
de Ensino do Consepe, 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, conforme anexo desta resolução, as atualizações do 
Regulamento Específi co do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Física, vinculado à Escola de Saúde e Medicina, desta Universidade.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gilberto Gonçalves Garcia

Reitor
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA

CAPÍTULO I

Disposições Iniciais

Art. 1º O presente Regulamento disciplina a organização e o funcionamento do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Física (PPGEF), no âmbito 
da Universidade Católica de Brasília (UCB).

Parágrafo único. O PPGEF é regido por este Regulamento e pelo Regulamento 
Geral, aprovados pela Câmara de Ensino do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
(Consepe), respeitadas as disposições constantes de seu Estatuto e Regimento Geral 
e da legislação vigente.

CAPÍTULO II 

 Objetivos do Programa

Art. 2º São objetivos do PPGEF:

I – formar profi ssionais, docentes e pesquisadores, em nível de mestrado e doutorado, 
com base técnico-científi ca sólida para atuarem em diferentes mercados de trabalho, 
incluindo ensino, pesquisa, extensão, prestação de serviços e empreendedorismo;

II – identifi car estudantes com vocação para docência e formá-los docentes 
pesquisadores com qualifi cação para atuar no ensino, pesquisa e extensão em cursos 
de graduação em Educação Física e áreas afi ns relacionadas à promoção de saúde, 
qualidade de vida e desempenho humano;

III – instrumentalizar os estudantes para que, quando forem docentes, sejam capazes 
de captar recursos em editais de pesquisa e extensão, contribuindo assim para a 
produção de conhecimentos, formação de recursos humanos, desenvolvimento local 
da área e para uma melhor prestação de serviços à sociedade;
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IV – desenvolver projetos indissociáveis de pesquisa-extensão e de inovação tecnológica 
nas áreas de atividade física e saúde;

V – produzir conhecimentos que possam contribuir para a qualidade de vida das 
pessoas, para o desenvolvimento científi co e tecnológico e para a evolução da educação 
nacional;  

VI – possibilitar a produção, inovação e a utilização de conhecimentos socialmente 
relevantes na área de atividade física e saúde;

VII – atuar efetivamente em programas de iniciação científi ca e projetos de extensão, 
oportunizando estudantes com vocação para ensino, pesquisa e extensão e 
preparando-os para o ingresso futuro no mestrado/doutorado e posterior docência no 
magistério superior, bem como no ensino médio e fundamental;

VIII – criar processos de intercâmbio de conhecimentos e experiências com a 
comunidade e a sociedade;

IX – oportunizar a participação de estudantes que tenham aptidão e perfi l para realizar 
estágio doutoral no exterior, ampliando e consolidando as colaborações internacionais 
já existentes; 

X – difundir conhecimentos produzidos em nosso Programa de pós-graduação por 
meio de publicações, aulas e comunicações em eventos científi cos e outros meios de 
divulgação não científi cos;

XI – fortalecer a internacionalização do Programa.

CAPÍTULO III

Organização do Programa

Art. 3º O PPGEF possui curso de mestrado acadêmico e curso de doutorado acadêmico.

Art. 4º O número de créditos e carga horária exigidos para a obtenção dos títulos é:

I – para o mestrado: trinta e dois (32) créditos, sendo vinte e quatro (24) obtidos em 
disciplinas obrigatórias (12 créditos) e optativas (12 créditos); quatro (4) em qualifi cação 
e quatro (4) após aprovação da dissertação;



Anexo da Resolução n.º 11/2017 - Consepe/UCB

Página 7 de 11

II – para o doutorado: quarenta e oito (48) créditos, sendo trinta e dois (32) créditos 
obtidos em disciplinas obrigatórias (16 créditos) e optativas (16 créditos); oito (8) em 
qualifi cação e oito (8) após aprovação da tese;

III – a carga horária das atividades complementares exigida para a integralização 
dos cursos de mestrado e doutorado é de sessenta (60) e cento e vinte (120) horas, 
respectivamente.

 Art. 5º É considerada atividade complementar a participação, efetiva e comprovada, 
em: 

I – cursos; 

II – seminários;

III – congressos;

IV – estágios; 

V – ciclos de palestras e debates; 

VI – orientações e coorientações; 

VII – atividades de extensão;

VIII – elaboração de parecer em revista, visitas técnicas e no colegiado ou comissão 
designada pelo coordenador do PPGEF.

§ 1º As horas de cada atividade complementar devem estar reconhecidas em documento 
original (diploma, certifi cado ou declaração), devidamente assinado e carimbado. 

§ 2º O estudante deve atingir a carga horária com a participação em, no mínimo, três (3) 
atividades diferentes para o mestrado até completar sessenta (60) horas, e de quatro 
(4) atividades diferentes para o doutorado até completar cento e vinte (120) horas.

§ 3º A solicitação para análise e reconhecimento das atividades complementares pode 
ser realizada até trinta (30) dias antes da defesa de mestrado ou doutorado. 

§ 4º No encaminhamento, o estudante deve incluir requerimento próprio do Programa 
com ciência do orientador, os documentos originais constando as horas reconhecidas 
e o produto fi nal ou relatório para cada uma delas.

§ 5º A análise para reconhecimento das atividades complementares é realizada pelo 
coordenador do PPGEF, e a análise de casos omissos é realizada por comissão própria, 



Anexo da Resolução n.º 11/2017 - Consepe/UCB

Página 8 de 11

instituída pelo coordenador do PPGEF.

Art. 6º Todas as disciplinas utilizam o ambiente virtual de aprendizagem como apoio.

CAPÍTULO IV 

Requisitos Acadêmicos

Art. 7º Casos excepcionais ao Regulamento Geral de aproveitamento de créditos são 
avaliados pelo coordenador do PPGEF.

Art. 8º Os membros externos das bancas devem ser aprovados pelo coordenador do 
PPGEF, seguindo critérios de excelência e produtividade, de uma lista encaminhada 
pelo orientador com, no mínimo, dois (2) e quatro (4) membros externos para mestrado 
e doutorado, respectivamente.

§ 1º Todos os membros sugeridos para compor as bancas de mestrado e doutorado 
devem apresentar, no mínimo, uma produção intelectual por ano, durante os últimos 
três (3) anos.

§ 2º Exceções ao inciso anterior devem ser aprovadas pelo colegiado por maioria 
simples.

Art. 9º O produto fi nal a ser apresentado para a submissão da defesa de mestrado ou 
doutorado pode ser feito de duas formas:

I – dissertação ou tese no modelo tradicional; 

II – dissertação ou tese no modelo escandinavo (coletânea de artigos). 

§ 1º A dissertação ou tese apresentada nos modelos tradicional ou escandinavo devem 
seguir o preconizado no manual de dissertações e teses disponibilizado na biblioteca 
da UCB. 

§ 2° O Qualis dos artigos utilizados para a defesa é aquele reconhecido pela CAPES 
no momento do aceite do artigo.
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Art. 10. A dissertação de mestrado no modelo tradicional compreende a entrega de 
um (1) artigo científi co (ou livro/capítulo de livro) publicado ou, no mínimo, aceito para 
publicação (com carta de aprovação do editor) em periódico indexado, qualifi cado 
nos estratos superiores do Qualis (A1, A2, B1 ou B2), de acordo com os critérios 
estabelecidos pela CAPES, estando seu orientador entre os autores da publicação. 

§1º Caso a referida publicação não tenha relação de conteúdo com a dissertação, é 
necessário, em adicional à publicação/aceite, comprovar pelo menos a submissão de 
um manuscrito com dados relacionados à dissertação de mestrado a ser defendida. 

§2º O estudante e o orientador devem estar entre os autores da(s) publicação(ões), 
que deve (em) ser elaborada(s) durante o período de permanência no PPGEF, sob a 
supervisão direta do orientador e vinculado à dissertação.

Art. 11. A tese de doutorado no modelo tradicional compreende a entrega de três 
(3) artigos científi cos publicados ou, no mínimo, aceitos para publicação (com carta 
de aprovação do editor da revista) em periódico indexado, qualifi cado nos estratos 
superiores do Qualis (A1, A2, B1 ou B2), de acordo com critérios estabelecidos pela 
CAPES, estando seu orientador entre os autores da publicação. 

§1º O estudante deve ser primeiro autor em pelo menos um dos artigos. 

§2º Pelo menos um dos artigos deve ter relação de conteúdo com a tese a ser defendida, 
podendo, opcionalmente, uma das três (3) publicações ser um capítulo de livro ou um 
livro. 

§3º O estudante e o orientador devem estar entre os autores da(s) publicação(ões), 
que deve(em) ser elaborada(s) durante o período de permanência no PPGEF, sob a 
supervisão direta do orientador e vinculado à dissertação. 

Art. 12. A dissertação de mestrado no modelo escandinavo compreende a entrega de 
no mínimo dois (2) artigos científi cos como primeiro autor, publicados ou pelo menos 
aceitos para publicação (com carta de aprovação do editor da revista) em periódicos 
indexados, qualifi cados nos estratos superiores do Qualis (A1, A2, B1 ou B2), ou um 
artigo em estrato A (A1 e A2) de acordo com critérios estabelecidos pela CAPES, 
estando seu orientador entre os autores da publicação. 

§1º Os dois (2) artigos devem ter relação com o assunto da dissertação. 

§2º O estudante e o orientador devem estar entre os autores da(s) publicação(ões), 
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que deve(em) ser elaborada(s) durante o período de permanência no PPGEF, sob a 
supervisão direta do orientador e vinculado à dissertação. 

Art. 13. A tese de doutorado no modelo escandinavo compreende a entrega de  três 
(3) artigos científi cos como primeiro autor, publicados ou pelo menos aceitos para 
publicação (com carta de aprovação do editor da revista) em periódicos indexados, 
qualifi cados nos estratos iguais ou superiores a B1; ou dois (2) artigos em estrato A (A1 
e A2) de acordo com critérios estabelecidos pela CAPES, estando seu orientador entre 
os autores da publicação. 

Parágrafo único. O estudante e o orientador devem estar entre os autores da(s) 
publicação(ões), que deve(em) ser elaborada(s) durante o período de permanência no 
PPGEF, sob a supervisão direta do orientador e vinculado à dissertação.

Art. 14. Os prazos referidos no Regulamento Geral para a obtenção dos títulos podem 
ser prorrogados pelo coordenador do PPGEF, por um período máximo de seis (6) 
meses para o mestrado e de doze (12) meses para o doutorado, mediante a realização 
de matrícula na(s) disciplina(s) de orientação.

§ 1º A análise de cada solicitação de prorrogação é feita pelo coordenador do PPGEF.

§ 2º Visando não ultrapassar a média da CAPES no prazo de defesa, o coordenador 
pode limitar o número de prorrogações em cada quadriênio.

§ 3º Para poder fazer a solicitação é necessário apresentar uma carta do orientador com 
parecer, comprovante de submissão de artigos científi cos com ciência do orientador, 
a defesa de qualifi cação da tese ou dissertação, registro comprobatório da coleta 
de dados, plano de trabalho para o período de prorrogação e, quando necessário, 
apresentar comprovante de justifi cativas técnicas.

§ 4º A data-limite para apresentar formalmente a solicitação de prorrogação na secretaria 
do PPGEF é de quinze (15) dias antes da fi nalização do semestre acadêmico.

§ 5º São considerados com caráter preferencial, aqueles estudantes cujos docentes 
apresentem registro histórico de estudantes que defenderam antes do prazo regular no 
mesmo quadriênio.

Art. 15. É desligado do programa, o estudante que, vencido o prazo estabelecido neste 
regulamento, não tenha defendido com êxito o trabalho fi nal, dissertação ou tese.

Parágrafo único. O estudante pode, ainda, ser desligado do Programa por infringência 
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ao Regimento Geral da UCB, na forma nele prevista.

Art. 16. O estudante desligado do programa pelo não cumprimento dos prazos 
regulamentares pode candidatar-se novamente à seleção, em igualdade de condições 
com os outros candidatos.

Parágrafo único. Em caso de aprovação na prova de seleção para o PPGEF, o 
estudante pode aproveitar créditos, atividades complementares e artigos, desde que 
obedeça às condições de aproveitamento determinadas neste regulamento.

CAPÍTULO V

Orientadores

Art. 17. O número máximo de orientandos simultâneos por orientador é limitado a oito 
(8), incluindo os orientandos de outros programas da UCB. 

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Art. 18. Caso o programa disponha de bolsas, a respectiva distribuição deve seguir 
normas específi cas para esse fi m, a serem defi nidas pela Pró-Reitoria Acadêmica, em 
concordância com o coordenador do Programa e com as exigências do(s) órgão(s) de 
fomento do benefício.

Art. 19. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela Pró-Reitoria 
Acadêmica, cabendo recurso ao Consepe.


