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Edital nº 13/2018 – PPGEF-UNIVASF 

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física – 2019.1 

1. PREÂMBULO 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), no uso de suas 
atribuições e em acordo com a Resolução 09/2014 do Conselho Universitário, torna 
público que estão abertas as inscrições para a seleção discente ao PPGEF, em nível de 
Mestrado, para o primeiro semestre de 2019. 

O PPGEF possui uma área de concentração com quatro linhas de pesquisa. A 
área de concentração Atividade Física, Saúde e Educação tem por objetivo estudar os 
aspectos avaliativos, adaptativos e sócio-culturais relacionados à atividade física, saúde 
e educação em diferentes contextos e grupos populacionais. As linhas de pesquisa são: 

a) Aspectos Pedagógicos e Socioculturais da Educação Física: Busca estudar 
processos relacionados às histórias, memórias e expressões contemporâneas da 
cultura corporal, assim como compreender os elementos políticos, sociais e 
pedagógicos envolvidos na formação docente e no ensino da educação física. Os 
professores que integram a linha são: 

 Prof. Dr. Álvaro Rego Millen Neto 

 Prof. Dr. Bruno Otavio de Lacerda Abrahão 

 Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo 

 Prof. Dr. Diego Luz Moura 

 Prof. Dr. Francis Natally de Almeida Anacleto 

 Prof. Dr. Ramon Missias Moreira 

 Profª. Drª. Roberta de Sousa Melo 

b) Aspectos psicossociais e motores relacionados ao desempenho humano: 
Estuda os aspectos psicossociais e motores relacionados ao movimento humano 
ao longo da vida, bem como, os mecanismos de aquisição e desempenho de 
habilidades motoras, em diferentes populações. Os professores que integram a 
linha são: 
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 Prof. Dr. Fernando de Aguiar Lemos 

 Prof. Dr. José Roberto Andrade do Nascimento Junior 

 Prof. Dr. Leonardo Gasques Trevisan Costa 

 Profª. Drª. Marina Pereira Gonçalves 

 
c) Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade Física e Saúde: Investigar a 

associação da atividade física e indicadores de saúde e as respostas 
morfofisiológicas, metabólicas, biomecânicas agudas e crônicas relacionadas ao 
exercício físico em diferentes populações. Os professores que integram a linha 
são: 
 

 Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão 

 Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 

 Prof. Dr. Jorge Luiz de Brito Gomes 

 Prof. Dr. José Fernando Vila Nova de Moraes 

 Profª. Drª. Lara Elena Gomes Marquardt 

 Profª. Drª. Mariana Ferreira de Souza 

 Prof. Dr. Rodrigo Gustavo da Silva Carvalho 

 Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas a partir do dia 03/09/2018, 
exclusivamente por meio do Sistema de Processos Seletivos (PS) da UNIVASF, no 
endereço eletrônico: www.ps.univasf.edu.br  

2.1.1. Para fazer a inscrição é necessário antes selecionar processo e realizar login. Caso 
seja o primeiro acesso ao sistema, favor utilizar a opção "Primeiro acesso".  

2.2. A UNIVASF não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
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linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica, que 
impossibilitem a transferência de dados.  

2.3. Os candidatos deverão, necessariamente, indicar uma linha de pesquisa e um 
docente da linha de pesquisa como possível orientador.  

2.4. No ato da inscrição, será necessário anexar os seguintes arquivos exclusivamente 
no formato PDF e tamanho máximo de Um Megabyte (1 Mb):  

2.4.1. "Curriculum Vitae" atualizado obtido na Plataforma Lattes (www.cnpq.br).  

2.4.2. Pré-projeto de pesquisa com no máximo 8 folhas contendo: Capa, Introdução, 
Revisão da Literatura Específica, Objetivos, Métodos e Referências Bibliográficas. O 
pré-projeto de pesquisa deverá apresentar a seguinte formatação: a) espaçamento entre 
linhas 1,5; b) papel A4; c) fonte Arial (12pt); d) margens superior e inferior com 2,5 
cm; direita e esquerda com 3,0 cm.  

2.4.3 Declaração de Proficiência de língua estrangeira aprovada (com data a partir de 
Agosto de 2016), de acordo com o regimento do Programa. 

2.5. Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail, presenciais, com documentação 
incompleta, fora das especificações deste edital ou fora do prazo previsto no 
cronograma (item 6).  

2.6. Excepcionalmente, poderão participar do processo de seleção candidatos cursando 
o último período da graduação. Caso o candidato seja selecionado, a matrícula será 
realizada somente mediante a apresentação de todos os documentos solicitados (item 5 
deste edital), incluindo cópia autenticada do certificado ou declaração de conclusão do 
curso.  

2.7. O deferimento ou indeferimento das inscrições será divulgado no endereço 
eletrônico do PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br) e na página do sistema PS 
(www.ps.univasf.edu.br), conforme cronograma.  

2.7.1. Os candidatos com inscrição indeferida poderão interpor recurso junto à 
Comissão de Seleção via sistema PS da UNIVASF, por escrito e devidamente 
justificado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do resultado das 
inscrições. 

2.8. Após a análise dos recursos, o Programa divulgará a lista definitiva de inscrições 
deferidas e indeferidas no endereço eletrônico do PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br) e 
na página do sistema PS (www.ps.univasf.edu.br), conforme cronograma. 
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3. DO EXAME DE SELEÇÃO 

3.1. O processo seletivo compreenderá duas etapas, ambas de caráter eliminatório. A 
primeira etapa será composta por uma prova escrita de conhecimentos referentes à linha 
de pesquisa indicada pelo candidato. A segunda etapa será uma entrevista com 
orientadores do PPGEF.  

3.1.1. A primeira etapa será realizada no Colegiado de Educação Física da UNIVASF, 
dia 19/11/2018, das 8h00 às 12h. O candidato deverá comparecer ao local da prova com 
antecedência de 30 minutos, munido de documento de identificação oficial, original e 
com foto recente e caneta esferográfica azul ou preta.  

3.1.1.1. A prova escrita tem por objetivo identificar o nível de preparação acadêmica do 
candidato para a linha de pesquisa pretendida. Espera-se que o candidato apresente 
habilidades tais como os exemplos que se seguem: a) capacidade para analisar, 
interpretar e redigir textos acadêmicos e; b) discernimento crítico fundamentado para 
posicionar-se perante às questões que lhe são apresentadas. As referências básicas para 
cada linha de pesquisa seguem abaixo: 

 
 
a) ASPECTOS PEDAGÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA  
 
Franco, Maria Amélia Santoro. Pesquisa-Ação Pedagógica: práticas de empoderamento 
e de participação. ETD-Educação Temática Digital, v. 18, n. 2, p. 511-530, 2016. 
 
Missias-Moreira, Ramon; Couto, Edvaldo Souza. Representações sociais e corporais de 
professores universitários no Facebook. Interfaces Científicas - Educação, v. 6, p. 163-
176, 2017. 
 
Zoboli, Fabio et al. Corpo, tecnologia e desporto: considerações a partir do caso da 
paratleta Danielle Bradshaw. Movimento, Porto Alegre, v.22, n.2, 659-670, abr./jun. de 
2016. 
 
Millen Neto, Alvaro Rego; Abrahão, Bruno Otávio de Lacerda; Moura, Diego Luz. OS 
megaeventos esportivos na agenda das políticas para a educação física escolar no estado 
do Rio de Janeiro. Pensar a Prática, v. 20, n. 4, dez. 2017. ISSN 1980-6183. 
 
Lima Junior, Paulo; Massi, Luciana. Retratos sociológicos: uma metodologia de 
investigação para a pesquisa em educação. Ciênc. Educ. (Bauru). 2015, vol.21, n.3, 
pp.559-574.  
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b) ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E MOTORES RELACIONADOS AO 
DESEMPENHO HUMANO:  
 
Arroxellas, Raquel Daffre de, Romano, Rosangela Guimarães, Cymrot, Raquel, & 
Blascovi-Assis, Silvana Maria. (2017). Bocha adaptada: análise cinemática do 
arremesso e sua relação com a realidade virtual. Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte, 39(2), 160-167.  
 
Borsa, J. C., Damásio, B. F., & Bandeira, D. R. (2012). Cross-cultural adaptation and 
validation of psychological instruments: Some considerations. Paidéia (Ribeirão Preto), 
22(53), 423-432.  
 
Levin, O., Netz, Y. & Ziv, G. The beneficial effects of different types of exercise 
interventions on motor and cognitive functions in older age: a systematic review. 
(2017). European Review of Aging and Physical Activity, 14: 20.  
 
Mark S. Allen, Iain Greenlees & Marc Jones. (2013). Personality in sport: a 
comprehensive review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 6:1, 
184-208.  
 
Samantha J. Meredith, Matt Dicks, Benjamin Noel & Christopher R. D. Wagstaff. 
(2017). A review of behavioural measures and research methodology in sport and 
exercise psychology, International Review of Sport and Exercise Psychology.  
 
c) ASPECTOS BIOLÓGICOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA E 
SAÚDE: 
 
Booth, Frank. W., et al., Role of inactivity in chronic diseases: evolutionary insight and 
pathophysiological mechanisms. Physiol Rev, 97: 1351–1402, 2017. 
 
Hannan, Amanda L. et al. High-intensity interval training versus moderate-intensity 
continuous training within cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. 
Journal of Sports Medicine, 9: 1–17, 2018. 
 
Morel, Baptiste et al. Peak torque and rate of torque development influence on repeated 
maximal exercise performance: Contractile and neural contributions. Plos one, 10(4): 1-
16, 2015. 
 
Pedersen, B.K.; Saltin, B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as 
therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports, 25 Suppl 3:1-72, 
2015.  
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Physical Activity Guidelines Advisory Committee et al. "Older adults" in: Physical 
activity guidelines advisory committee scientific report. Washington, DC: US 
Department of Health and Human Services, 2018; Part: F, Chapter: 9, pages 439-489. 
 

3.1.1.2. A nota do candidato nesta etapa será entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez). O candidato 
que não atingir, no mínimo, uma nota 6,0 (seis) está eliminado do processo seletivo.  

3.1.1.3. O resultado parcial com os nomes dos candidatos selecionados para a segunda 
etapa será divulgado no endereço eletrônico do PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br) e 
na página do sistema PS (www.ps.univasf.edu.br) a partir das 20h00min do dia 
19/11/2018. 
 
3.1.1.4. Os candidatos poderão interpor recurso em relação à prova escrita junto à 
Comissão de Seleção, por escrito e devidamente justificado, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da divulgação do resultado parcial.  
3.1.1.5. Após análise dos recursos, o resultado final com os selecionados para próxima 
etapa será divulgado dia 21/11/2018 no endereço eletrônico do PPGEF 
(www.ppgef.univasf.edu.br) e na página do sistema PS (www.ps.univasf.edu.br). 
 
3.1.2. A segunda etapa será uma entrevista com dois professores do PPGEF. O objetivo 
desta etapa é auxiliar os entrevistadores a identificar a preparação científica necessária 
para desenvolver um projeto de pesquisa, capacidade crítica sobre o pré-projeto de 
pesquisa apresentado, os níveis de identidade entre o especificamente pretendido pelo 
candidato e a linha de pesquisa do orientador, nível de participação/conhecimento nos 
trabalhos apresentados no “Curriculum Vitae”, opinião sobre a possibilidade de 
mudança de projeto, incerteza de bolsa de estudo e outras questões julgadas pertinentes 
pelos entrevistadores.  
 
3.1.2.1. A segunda etapa será realizada no Colegiado de Educação Física da UNIVASF, 
dia 22/11/2018 com horário a ser definido e divulgado no endereço eletrônico do 
PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br) e na página do sistema PS 
(www.ps.univasf.edu.br). O candidato deverá comparecer ao local da prova com 
antecedência de 30 minutos, munido de documento oficial de identificação original com 
foto recente. 

3.1.2.2. Após a entrevista os professores atribuirão nota de zero a 10,0 na ficha de 
avaliação do candidato. 

3.1.2.3. Não caberá recurso nesta etapa. 

3.2. A nota final (NF) do exame de seleção será obtida pela seguinte equação: 
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NF = ((nota da primeira etapa * 0,4) + (nota da segunda etapa * 0,6)) 

3.2.1. Serão selecionados os candidatos que obtiveram NF igual ou superior a 6,0.  
 
3.2.2. Em caso de empate na NF serão adotados os seguintes critérios, em ordem de 
prioridade: a) maior nota na prova escrita; b) candidato com maior idade. 
 
3.2.3. O resultado final será divulgado dia 23/11/2018 no endereço eletrônico do 
PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br) e na página do sistema PS 
(www.ps.univasf.edu.br). 

4. DAS VAGAS 

4.1. Serão oferecidas 38 (trinta e oito) vagas, distribuídas pelas linhas de pesquisa. A 
quantidade de vagas ofertadas para cada professor está disposta no quadro abaixo: 

 
Docente Quantidade 

de vagas 
 Prof. Dr. Álvaro Rego Millen Neto 2 
 Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão 2 
 Prof. Dr. Bruno Otavio de Lacerda Abrahão 0 
 Prof. Dr. Christiane Garcia Macedo 2 
 Prof. Dr. Diego Luz Moura 2 
 Prof. Dr. Fernando de Aguiar Lemos 4 
 Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 2 
 Prof. Dr. Francis Natally de Almeida Anacleto 2 
 Prof. Dr. Jorge Luiz de Brito Gomes 2 
 Prof. Dr. José Fernando Vila Nova de Moraes 2 
 Prof. Dr. José Roberto Andrade do Nascimento Junior 2 
 Profª. Dra. Lara Elena Gomes Marquardt 0 
  Prof. Dr. Leonardo Gasques Trevisan Costa 2 
 Profa. Dra. Mariana Ferreira de Souza 2 
 Profª. Dra. Marina Pereira Gonçalves 2 
 Prof. Dr. Ramon Missias Moreira 4 
 Profª. Dra. Roberta de Sousa Melo 2 
 Prof. Dr. Rodrigo Gustavo da Silva Carvalho 2 
 Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira 2 

4.2. O preenchimento completo das vagas abertas dependerá do número de candidatos 
aprovados por linha de pesquisa e professor. O PPGEF-UNIVASF se reserva ao direito 
de não preencher todas as vagas ofertadas. 
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4.3. Considerando a Resolução de nº 04/2015 de 12 de junho de 2015 do Conselho 
Universitário - CONUNI da UNIVASF, fica reservado até duas vagas aos servidores 
técnico-administrativos em educação - TAE ativos e permanentes, resguardada a 
aprovação no processo seletivo. 

5. DA MATRÍCULA 
 

5.1. Os candidatos aprovados deverão realizar suas matrículas com a coordenação do 
PPGEF nas dependências do Colegiado de Educação Física. Período de matrícula será 
divulgado no endereço eletrônico do PPGEF (www.ppgef.univasf.edu.br). 

5.2. A matrícula será homologada mediante a entrega de todos os documentos listados: 

a) Cópia autenticada, frente e verso, do diploma, certificado ou declaração de conclusão 
do curso de graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação; 

b) Cópia simples do histórico escolar do curso de nível superior;  

c) Cópia simples da comprovação de serviço militar ou reservista para candidatos 
brasileiros do sexo masculino; 

d) Cópia simples do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição para 
candidatos brasileiros; 

e) "Curriculum Vitae" atualizado obtido na Plataforma Lattes (www.cnpq.br), impresso 
e documentado (cópia simples dos comprovantes anexadas ao currículo), encadernado, 
com os comprovantes anexados na ordem em que são listados no "Curriculum Vitae"; 

f) Cópia simples do CPF e RG; 

g) Duas fotos 3/4 recentes; 

h) Formulário de matrícula semestral disponível no endereço eletrônico do PPGEF 
(www.ppgef.univasf.edu.br).  

5.3. A não efetivação da matrícula implicará na desistência da vaga por parte do 
candidato. Nesse caso, ficará a critério do PPGEF, ouvindo o orientador, a convocação 
de outro candidato aprovado no processo seletivo para ocupar a vaga remanescente. 

5.4. Os diplomas e certificados de conclusão de curso serão analisados no momento da 
matrícula, podendo haver indeferimento em caso de títulos não validados pelas 
instituições competentes. 
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6. O calendário com todas as datas desde o período de inscrição dos candidatos até o 
início das aulas encontra-se no quadro abaixo: 

Calendário: Processo Seletivo Discente 2019.1 – PPGEF-UNIVASF 
03/09 a 01/11 Inscrição de candidatos 
05/11  Lista parcial dos inscritos 
08/11 Lista final dos inscritos 
19/11 (08h00) 1ª Etapa: Prova escrita 
19/11 (a partir das 20h)  Resultado parcial da prova escrita 
21/11 (até às 20h) Resultado final da prova escrita 
22/11 (08h00) 2ª Etapa: Entrevista 
23/11 Reunião PPGEF - homologação do Resultado Final 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo objeto deste 
Edital, o candidato que: a) prestar informações ou apresentar documentos falsos em 
quaisquer das etapas da seleção; b) não apresentar toda a documentação requerida nos 
prazos e condições estipuladas neste Edital; c) não comparecer a quaisquer das etapas 
do processo seletivo nas datas e horários previstos; d) não confirmar a sua participação 
no Programa, por meio da efetivação da matrícula, na data especificada no caso de ser 
selecionado. 

7.2. Ao efetivar sua matrícula, o selecionado deverá se comprometer a cumprir, 
respeitar e observar as normas regimentais do PPGEF-UNIVASF e demais normas da 
Universidade. 

7.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGEF-
UNIVASF. 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 
  

 


