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Formulário para credenciamento no PPGF  
Nome do professor:  

Instituição de vínculo:  

Email:  

Solicita credenciamento como docente:  
( ) Permanente  
( ) Visitante  
( ) Colaborador  

Atua em outro Programa de pós-graduação?  
[ ] Não [ ] Sim.  
Informar nome e Instituição.  
_______________________________________________________________  
No outro Programa você é professor [ ] PERMANENTE [ ] COLABORADOR  

Carga horária semanal a ser dedicada ao PPGF:  

Descreva suscintamente a(s) linha(s) de pesquisa que atua:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

Listar disciplinas do PPGF em que pode contribuir:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

Coordena laboratório de pesquisa experimental? Qual?  
_____________________________________________________________________________________ 

Quais as suas perspectivas para os próximos dois anos em relação a publicações? Possui artigos aceitos, 
submetidos ou em redação? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Já possui provável orientando ao ingressar no programa? Qual? 
_____________________________________________________________________________________ 
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É bolsista de produtividade do CNPq?  
( ) Sim ( ) Não  

Orientações:  

Número de orientações de iniciação científica, mestrado ou doutorado nos últimos 18 meses;  
Iniciação científica ( );  
Mestrado ( );  
Doutorado ( ).  

Pontuação:  

Publicações relacionadas à produção científica entre 2017-2021 no Qualis capes Física e Astronomia  

( ) A1 (100)  
( ) A2 (85)  
( )B1 (70)  
( )B2 (55)  
( )B3 (40)  
( )B4 (25)  
( )B5 (10)  

Número de publicações em periódicos com discentes do programa no período 2017-2021:  
(  ) 

Publicações relacionadas à produção científica e tecnológica entre 2017-2021 não relacionada a artigos 
científicos:  

( ) Livros (100);  
( ) Capítulo de Livros (30);  
( ) Depósito ou licença de patentes (100);  
( ) Softwares (10);  
( ) Coordenação de projetos de pesquisa aprovados em agências de fomento (50);  
( ) Popularização da ciência (10);  

Pontuação relacionada à orientação e atividades administrativas 

( ) Orientação completa no programa (50);  
( ) Coorientação completa (10);  
( ) Prazo da defesa menor ou igual a 24 meses (10);  
( ) Coordenação Geral (50);  
( ) Coordenação local (30);  
( ) Membro de colegiado (10).  

Total de pontos: _____________  

Observações  

Ao credenciar-se ao PPGF, o professor está ciente da Resolução CONSU/07 de 15 de junho de 
2020. e se compromete: a) ministrar disciplinas no PPGF; b) assumir a orientação de pelo menos 
um pós-graduando no biênio; c) participar de projetos de pesquisa; 
  
Anexar a este formulário cópia atualizada do Currículo Lattes;  

Programa de Pós-Graduação em Física - UFSJ 
Praça Dom Helvécio, 74, Fábricas, SJDR/MG – CEP: 36301-160. Tel.: (32) 3379-5143 e-mail: 
ppgf@ufsj.edu.br  url: http://www.ufsj.edu.br/ppgf/, 2° Andar - Sala 2.17 Bloco A, DNCAT 


