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Este documento contém orientações preliminares para o processo seletivo do curso de Mestrado em 
Educação Física UFJF-UFV, não sendo em hipótese alguma o edital oficial.  

 
O Programa de Pós-Graduação em Educação Física é estruturado na Área de Concentração 

intitulada “Exercício e Esporte”, com as seguintes linhas de pesquisa: 
a) Atividade física e saúde. 

Estudo dos efeitos da atividade física e do sedentarismo em diferentes grupos populacionais. 
b) Estudos do esporte e suas manifestações. 

Estudo dos aspectos fisiológicos, socioculturais, históricos, psicológicos e como estes afetam ou 
são afetados pelo esporte. 

 
1. Público alvo 
 

Portador(a) de Diploma ou documento equivalente de Mestrado (observar item 7 deste documento), 
expedido por curso reconhecido pelo Ministério da Educação ou diploma estrangeiro devidamente 
revalidado. 

 
2. Docente Orientador, seu respectivo local de trabalho e o número máximo de vagas ofertadas 
 

Docente Orientador Local de Trabalho  Vagas Ofertadas 
Prof.a Dra. Andréia Cristiane Carrenho 
Queiroz  

UFJF – Campus Governador 
Valadares 

01 

Prof. Dr. Ciro José Brito  UFJF – Campus Governador 
Valadares 

03 

Prof. Dr. Daniel Godoy Martinez UFJF 01 
Prof.a Dra. Eveline Torres Pereira UFV 01 
Prof.a Dra. Fernanda Karina dos Santos UFV 01 
Prof. Dr. Israel Teoldo da Costa UFV 02 
Prof. Dr. Jeferson Macedo Vianna UFJF 01 
Prof. Dr. João Carlos Bouzas Marins UFV 01 
Prof.a Dra. Lilian Pinto da Silva UFJF 01 
Prof.a Dra. Ludmila Mourão UFJF 01 

Prof.a Dra. Maria Elisa Caputo Ferreira UFJF 01 

Prof. Dr. Maurício Gattás Bara Filho UFJF 01 
Prof. Dr. Mateus Camaroti Laterza UFJF 02 
Prof. Dr. Moacir Marocolo Júnior UFJF 01 
Prof. Dr. Paulo Roberto dos Santos Amorim UFV 01 
Prof. Dr. Pedro Henrique Berbert de Carvalho UFJF – Campus Governador 

Valadares 
02 

Prof. Dr. Thales Nicolau Prímola Gomes UFV 01 
 
 



3. Inscrição 
 
A inscrição será realizada de forma presencial pelo(a) candidato(a) ou seu representante na 

secretaria da Pós-graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. A inscrição também poderá ser realizada pela entrega da 
documentação via correios, obrigatoriamente via SEDEX, com carimbo postal dentro do período 
determinado para inscrição.  
Endereço: Secretaria da Pós-Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física e 
Desportos, Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Campus Universitário, Bairro Martelos UFJF, CEP:36036-330, 
Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 
 
Documentos obrigatórios no ato da inscrição para candidato(a) com nacionalidade brasileira 
(entregar toda documentação em envelope identificado com nome do(a) candidato(a)): 

 Duas cópias legíveis da Ficha de Inscrição disponível nos sites www.ufjf.br/pgedufisica e 
www.ppgefi.ufv.br; 

 Cópia do diploma, frente e verso, ou declaração de conclusão do curso de graduação; 
 Cópia legível do Histórico Escolar do curso de graduação; 
 Cópia do Currículo, com as respectivas cópias dos comprovantes. O currículo deverá ser 

estruturado com os mesmos itens e na mesma sequência dos critérios apresentados para pontuação 
do currículo descrito no item 5, Terceira Etapa, deste documento; 

 Duas fotos 3 x 4; 
 Cópia legível da Certidão de Nascimento, se casado(a) cópia da certidão de casamento; 
 Cópia legível da Carteira de Identidade (RG);  
 Cópia legível do CPF; 
 Cópia legível do Documento de Serviço Militar (reservista) para os candidatos do sexo masculino; 
 Cópia legível do Título de Eleitor, com comprovante da última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral ou certidão negativa emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Link: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

 Cópia legível do Projeto de Pesquisa. O Projeto de Pesquisa seguirá o roteiro descrito no item 9 
deste documento; 

 Cópia legível do diploma, frente e verso, ou declaração de conclusão de curso de mestrado. 
Também será aceito para esse item cópia da declaração emitida por órgão competente de sua 
instituição de origem, no qual conste a data prevista para a conclusão do curso de mestrado, de 
forma a garantir que, no ato da matrícula, caso aprovado, o(a) candidato(a) esteja de posse do 
diploma de mestre ou da declaração/certidão de conclusão de curso de mestrado, como descrito e 
para atendimento ao item 7 deste documento; 

 Cópia legível de, pelo menos, um artigo científico publicado ou cópia da carta de aceite enviada 
pela revista, como autor ou co-autor, em revista classificada como B2 ou superior, na área 21 da 
CAPES – Área de Avaliação Educação Física, segundo o WebQualis mais atual.  
 

Documentos obrigatórios no ato da inscrição para candidato(a) estrangeiro(a) (entregar toda 
documentação em envelope identificado com nome do(a) candidato(a)): 

 Duas cópias legíveis da Ficha de Inscrição disponível nos sites www.ufjf.br/pgedufisica e 
www.ppgefi.ufv.br; 

 Cópia legível do diploma de graduação visado, frente e verso, ou certificado da convenção de 
HAIA; 

 Cópia legível do diploma de Mestrado visado, frente e verso, ou certificado da convenção de 
HAIA; 

 Cópia legível do Currículo, com as respectivas cópias dos comprovantes. O currículo deverá ser 
estruturado com os mesmos itens e na mesma sequência dos critérios apresentados para pontuação 
do currículo descrito no item 5, Terceira Etapa, deste documento; 

 Duas fotos 3 x 4; 
 Cópia legível da Certidão de Nascimento. Se casado(a) cópia da certidão de casamento; 
 Cópia legível de passaporte com visto que ateste a sua estadia legal em território nacional; 



 Cópia legível do Projeto de Pesquisa. O Projeto de Pesquisa seguirá o roteiro descrito no item 9 
deste documento; 

 Cópia legível de, pelo menos, um artigo científico publicado ou cópia da carta de aceite enviada 
pela revista, como autor ou co-autor, em revista classificada como B2 ou superior, na área 21 da 
CAPES – Área de Avaliação Educação Física, segundo o WebQualis mais atual. 

 
Obs.: Para que sejam providenciadas, o(a) candidato(a) deverá informar ao Programa de Pós-Graduação, 
no ato da inscrição, pela ficha de inscrição, se necessita de condições de acessibilidade e outras que 
viabilizem a sua participação com isonomia na seleção. 
 
 
4. Banca de Docentes Examinadores 

 
A banca de docentes examinadores do processo seletivo será composta por dois docentes 

permanentes do Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFV/UFJF e será divulgada 
previamente nos sites www.ufjf.br/pgedufisica (ou www2.ufjf.br/pgedufisica) e www.ppgefi.ufv.br e, 
adicionalmente, nos murais localizados na Pós-Graduação em Educação Física da UFJF e da UFV. A 
banca examinadora efetuará avaliação dos candidatos em todas as etapas do processo seletivo e responderá 
aos recursos impetrados por estes após a divulgação do resultado preliminar de cada etapa. 
 
 
5. Seleção 
 
O processo seletivo será composto pelas seguintes Etapas:  
 
Primeira Etapa – Eliminatória e Classificatória 

Avaliação do Projeto de Pesquisa, por banca examinadora composta por dois docentes, com 
atribuição de nota de 0 a 100 pontos, de caráter eliminatório para nota inferior a 70,0 pontos e 
classificatório para nota igual ou superior a 70,0 pontos. A avaliação do Projeto de Pesquisa será realizada 
sobre os seguintes critérios: 1) fundamentação teórica; 2) Objetivos e/ou hipóteses; 3) Qualidade e 
exequibilidade do método; 4) Atualidade das referências bibliográficas; 5) Cronograma; e 6) Viabilidade 
financeira. Cada critério de avaliação apresentado valerá 100 pontos e para a nota final desta Etapa será 
calculada a média aritmética das notas obtidas em cada critério de avaliação. A nota final será divulgada 
nominalmente nos sites www.ufjf.br/pgedufisica (ou www2.ufjf.br/pgedufisica) e www.ppgefi.ufv.br e, 
adicionalmente, nos murais localizados na Pós-Graduação em Educação Física da UFJF e da UFV. Além 
disso, será realizada classificação da maior para a menor nota, separadamente pelo orientador indicado na 
ficha de inscrição. No máximo, 3 candidatos por vaga disponível pelo orientador passarão para a segunda 
etapa, seguindo a ordem da maior para a menor nota obida na primeira etapa.  
 
Obs.: Essa etapa não será presencial ao(à) candidato(a). 
 
Segunda Etapa – Eliminatória e Classificatória 
 Apresentação oral do Projeto de Pesquisa, por no máximo 20 minutos, para banca examinadora 
composta por dois docentes, com atribuição de nota de 0 a 100 pontos, de caráter eliminatório para nota 
inferior a 70,0 pontos e classificatório para nota igual ou superior a 70,0 pontos. Após a apresentação oral, 
, o(a) candidato(a) será arguido(a) sobre o Projeto de Pesquisa pelos seguintes critérios: 1) Fundamentação 
teórica; 2) Objetivos e/ou hipóteses; 3) Qualidade e exequibilidade do método; 4) Atualidade das 
referências bibliográficas; 5) Cronograma; 6) Viabilidade financeira; e 7) Aptidões e habilidades para à 
realização do projeto de pesquisa proposto. Cada critério de avaliação apresentado valerá 100 pontos e, 
para a nota final deste item, será calculada a média aritmética das notas obtidas em cada critério de 
avaliação. No caso de não comparecimento do(a) candidato(a) à arguição do Projeto de Pesquisa, este(a) 
será desclassificado(a) do processo seletivo. A nota final será divulgada nominalmente nos sites 
www.ufjf.br/pgedufisica (ou www2.ufjf.br/pgedufisica) e www.ppgefi.ufv.br e, adicionalmente, nos 
murais localizados na Pós-Graduação em Educação Física da UFJF e da UFV. 
 



Local: Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID), Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Campus 
Universitário, Bairro Martelos UFJF, CEP:36036-330, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. As salas para 
realização desta etapa serão divulgadas até 20 minutos antes do seu início, por meio de cartaz fixado na 
própria secretaria da Pós-Graduação em Educação Física da FAEFID-UFJF. 
Obs.: Para apresentação oral do Projeto de Pesquisa referida nesta Etapa, o computador poderá ser 
utilizado. A Universidade não disponibilizará o computador, ficando esse recurso por conta do(a) 
candidato(a). Além disso, o desenvolvimento desta Etapa será gravado em áudio tendo seu armazenamento 
garantido. 
 
Terceira Etapa – Classificatória 

Avaliação do currículo, por banca composta por dois docentes. A organização do currículo deverá, 
obrigatoriamente, seguir o roteiro descrito abaixo. Os comprovantes deverão ser anexados na mesma 
sequência do currículo. A nota do currículo será divulgada nominalmente nos sites 
www.ufjf.br/pgedufisica (ou www2.ufjf.br/pgedufisica) e www.ppgefi.ufv.br e, adicionalmente, nos 
murais localizados na Pós-Graduação em Educação Física da UFJF e da UFV. A estruturação e a 
pontuação do currículo seguirão os seguintes critérios:  
 
1. Formação (Total de até 30,0 pontos): 

1.1- Mestrado (20,0 pontos).  
1.2. Pós-Graduação Lato Sensu (5,0 pontos cada). 
1.3- Bolsa de Iniciação Científica (5,0 pontos cada). 
1.4- Monitoria (2,0 pontos cada). 
1.5- Bolsa de Extensão ou PET (3,0 pontos cada). 

 
2. Atividades de Pesquisa – trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação (Total de até 40,0 pontos): 
Obs.: Para esse item 2 serão considerados somente os últimos cinco anos. 

2.1- Artigos científicos em revista indexada (10,8,6,4,2,1,0,5 pontos cada, respectivamente para os 
artigos classificados na listagem mais atual do Webqualis, Área de Avaliação Educação Física, 
como A1, A2, B1, B2, B3, B4, e B5)*. 
* Quando o(a) candidato(a) for primeiro(a) autor(a) terá bonificação de 50% dos pontos. 
2.2- Artigos científicos na íntegra em anais de congresso (0,5 ponto cada). 
2.3- Resumos em periódicos e anais de congressos/simpósios (0,25 ponto cada, totalizando até 2,0 
pontos). 
2.4- Capítulo de livro (4,0 pontos cada, totalizando até 20,0 pontos). 
2.5- Livro (10,0 pontos cada, totalizando até 20,0 pontos). 
2.6 – Coordenador(a) de grupo de pesquisa com certificação do CNPq (5,0 pontos). 
http://lattes.cnpq.br/web/dgp 
2.7- Orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação e/ou Especialização (1 ponto 
por trabalho, totalizando até 5,0 pontos). 

 
3. Atividades de Extensão (Total de até 20,0 pontos): 

3.1- Cursos e palestras ministrados (2,0 pontos cada, totalizando até 10,0 pontos). 
3.2- Participação em cursos, congressos, simpósios, palestras ou similares (0,5 ponto cada, 
totalizando até 10,0 pontos). 

 
4. Atividades Profissionais (Total de até 10,0 pontos): 

4.1- Docência no ensino superior (1,0 ponto a cada 15 horas, totalizando até 10,0 pontos). 
4.2- Docência no ensino fundamental e médio e cursos técnicos (1,0 ponto por ano, totalizando até 
5,0 pontos). 

 
 
6. Nota e Classificação Final 
 
 A nota final será calculada pela soma simples das três etapas do processo seletivo (Etapa 1 + Etapa 
2 + Etapa 3) e divulgada nominalmente nos sites www.ufjf.br/pgedufisica (ou www2.ufjf.br/pgedufisica) e 



www.ppgefi.ufv.br e, adicionalmente, nos murais localizados na Pós-Graduação em Educação Física da 
UFJF e da UFV. A classificação final será da maior para a menor nota. 

 Em caso de empate entre dois(duas) ou mais candidatos(as), o desempate será feito pela 
maior nota obtida na Primeira Etapa. 

 A lista de aprovados(as) será composta pelos primeiros(as) candidatos(as) que ocuparem 
as vagas do orientador indicado na ficha de inscrição. 

 A lista de excedentes será composta pelos(as) candidatos(as) classificados(as), mas que 
excederam o número de vagas ofertadas pelo orientador indicado na ficha de inscrição. 

 
 
9. Roteiro para montagem do Projeto de Pesquisa 
 

O Projeto de Pesquisa deverá seguir o seguinte roteiro, restringindo-se a, no máximo, 12 (doze) 
páginas digitadas em papel A4, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5: 
 Capa 

 Título do projeto. 
 CPF do(a) candidato(a). Note que, a banca examinadora receberá a cópia do projeto de pesquisa 

sem a referida capa, assim o(a) candidato(a) não será identificado. Desta forma, é preciso 
novamente informar o título do projeto e o nome do orientador pretendido na Introdução. 

 Nome do orientador a quem o projeto será submetido. 
Obs.: A capa não conta como número de páginas no limite estabelecido. 

 1 . Introdução 
Na primeira linha da introdução deverá constar o título do projeto e o nome do orientador 
pretendido. Faça, de forma sucinta, um relato da situação-problema abordada, citando dados ou 
informações que possam delimitar seu contexto. Fundamente sua defesa e linha de atuação/tema (O 
que?; Por que?) . Apresente revisão bibliográfica atualizada que justifique objetivamente a 
execução da proposta. 

 2 . Objetivos 
Enuncie os objetivos a serem alcançados pelo projeto. 

 3 . Método 
Explique como se pretendem atingir os objetivos determinados (sujeitos, procedimentos e 
tratamento estatístico). Além disso, cronograma e viabilidade financeira devem ser descritos. 

 4. Referências 
 Relacione as fontes citadas no corpo do projeto  

Obs.: As referências não contam como número de páginas no limite estabelecido. Considere 30 o 
número de referências máximas que devem ser citadas no projeto. Além disso, os anexos não 
contam como número de páginas no limite estabelecido. 

 
 


