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Ref.: Programa Integrado de Formação - Critérios 
 
 
 
 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de 

Campinas, em sua 195ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de outubro de 2021, aprovou por 

unanimidade os critérios do Programa Integrado de Formação, conforme seguem abaixo: 

a) Serão aceitos no PIF os alunos que estejam regulamente matriculados na graduação da 
Unicamp.  

b) Os alunos deverão ter Coeficiente de Progressão (CP) mínimo de 0,6 e Coeficiente de 
Rendimento (CR) mínimo de 0,75; 

c) É desejável que os alunos que estejam ou tenham participado do Programa de Iniciação 
Científica; 

d) Os alunos do PIF poderão cursar até 2 disciplina na PG, uma por semestre, como alunos 
especiais; 

e) Os alunos poderão cursar disciplinas obrigatórias e eletivas, dentro do limite dos 05 alunos 
especiais/disciplina; 

f) Cada aluno deverá ter um tutor responsável, que deve ser um docente credenciado como 
docente permanente na PG. Cada docente poderá aceitar até 02 alunos PIF/semestre; 

g) O ingresso no PIF não garante o ingresso automático na PG, nem a orientação do mesmo 
orientador. Depende da aprovação no Processo Seletivo da PG, bem como disponibilidade de 
vagas do docente; 

h) Não há bolsa para os alunos do PIF; 
i) As disciplinas cursadas no PIF poderão ser convalidadas, quando o aluno ingressar na PG. O 

aluno e orientador deverão solicitar a convalidação no primeiro ano do curso de mestrado, de 
acordo com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação/FEF. 
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