
 

ANEXO II 
Formulário de comprometimento com atividades 

de formação e de impacto para o PPGFT e 
produção científica  

 
 

Programa de Pós-graduação em Fisioterapia – PPGFT 

 

Candidato(a): ____________________________________________________ Data: __/ __/ ____ 

A) Questões e respostas 

1. Você atua como professor permanente ou colaborador em outro programa 

de pós-graduação (PPG)? 

 

Nome e IES do(s) PPG(s): 

 

1. PPG em _____________________________________ IES: __________ 

2. PPG em _____________________________________ IES: __________ 

Sim, permanente 

- Mestrado (   ) 

- Doutorado (   ) 

Sim, colaborador 

- Mestrado (   ) 

- Doutorado (   ) 

Não (   ) 

2. Se você já participou ou está participando como docente permanente ou 

colaborador em outro PPG, quantas orientações/supervisões você já concluiu? 

Mestrado ___ 

Doutorado ___ 

Pós-doutorado ___ 

3. Se você for credenciado(a), quantas horas semanais você irá dedicar ao 

PPGFT? 

Horas/semana: 

____ 

4. Se você for credenciado(a), você se compromete a orientar, em média, pelo 

menos 2 (dois) alunos por ano no quadriênio? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

5. Se você for credenciado(a), você se compromete a ministrar pelo menos 1 

(uma) disciplina por ano como regente no quadriênio? Qual(is)? 

 Disciplina(s) obrigatória(s), exceto Docência I e II: _________________ 

     __________________________________________________________ 

 Disciplina(s) optativa(s): ______________________________________ 

     __________________________________________________________ 

Sim (   ) 

Não (   ) 

5. Se você for credenciado, você se compromete a orientar seus alunos a 

encaminharem, no mínimo, 1 resumo por ano para eventos científicos nacionais 

ou internacionais, no quadriênio? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

6. Na graduação, você está orientando TCC no momento? Quantos? Sim (   ) ____ 

Não (   ) 

7. Na graduação, você está orientando alunos de iniciação científica no 

momento? Quantos? 

Sim (   ) 

Com bolsa ____ 

Sem bolsa ____ 

Não (   ) 

8. Cite alguma(s) atividade(s) de impacto científico* que você esteja desenvolvendo no momento e 

que possa(m) contribuir com o PPGFT: 
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1. 

2. 

3. 
*atividades/produtos que contribuam para formação e divulgação científica, organização/participação de eventos, 

promoção de intercâmbio de discentes e docentes. 

9. Cite alguma(s) atividade(s) de impacto educacional* que você esteja desenvolvendo no momento 

e que possa(m) contribuir com o PPGFT: 

1. 

2. 

3. 
*atividades/produtos que contribuam para formação educacional, como cursos de educação continuada, atividade na 

educação básica, ... 

10. Cite alguma(s) atividade(s) de impacto tecnológico/econômico* que você esteja desenvolvendo 

no momento e que possa(m) contribuir com o PPGFT 

1. 

2. 

3. 
*atividades/produtos que contribuam para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, como o desenvolvimento 

de técnicas, produtos, políticas públicas, ... 

11. Cite alguma(s) atividade(s) de impacto sociocultural* que você esteja desenvolvendo no 

momento e que possa(m) contribuir com o PPGFT 

1. 

2. 

3. 
*atividades/produtos que contribuam para a cultura e sociedade, como a realização de atividades de assistência à 

comunidade, divulgação de conhecimento para a sociedade, ... 

12. Você recebeu alguma bolsa produtividade e/ou financiamento para projetos de pesquisa 

externos à unidade/departamento, como coordenador, no período 2019-2022? 

Sim (   ) Cite: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Não (   ) 

13. Você desenvolve algum projeto de pesquisa com professores/pesquisadores de instituições do 

exterior? 

Sim (   ) Cite: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Não (   ) 

14. Você teve artigo publicado (ou aceito para publicação) nos últimos 2 (dois) anos com 

professores/pesquisadores do exterior? 

Sim (   ) Cite: 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Não (   ) 

15. Assinale quais das atividades abaixo você realizou/participou nos últimos 2 (dois) anos. 

(   ) Parcerias nacionais de pesquisa que gerem produtos/publicações científicas. 

(   ) Assessoria de empresas, agências de fomento, revistas científicas ou órgãos de governo. 

(   ) Palestrante convidado em evento científico de caráter nacional ou internacional. 

(   ) Cargos de gestão universitária. 

(   ) Liderança de sociedades e/ou órgãos científicos/profissionais/governamentais. 

 

B) Produção científica (2019-2022): incluir informações dos artigos publicados ou aceitos 

Link para o currículo na Plataforma Lattes: __________________________________ 

Ano Periódico DOI 
Classificação 

Qualis Ref. 

FI 

JCR 2020 

Percentil 

Scopus 

Percentil 

Clarivate 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Declaro para os devidos fins que as informações inseridas no presente documento são verdadeiras e 

assumo inteira responsabilidade por elas. 

 

Prof(a). Dr(a). (escreva o nome completo) 


