UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Edital nº 003/2016 – PPGEF-UNIVASF
Seleção Discente

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 segundo semestre de 2016.
O PPGEF possui uma área de concentração com três linhas de pesquisa. A área
de concentração Educação Física, Saúde e Sociedade tem por objetivo estudar os
aspectos avaliativos, adaptativos e socioculturais relacionados à Educação Física, Saúde
e Exercício Físico em diferentes contextos e grupos populacionais. As linhas de
pesquisa são:
a) Aspectos Pedagógicos e Socioculturais da Educação Física: busca estudar o
contexto das politicas, das manifestações culturais das práticas corporais e do
ensino da educação física e do esporte em ambientes formais e não formais. Os
professores que integram a linha são:
 Prof. Dr. Álvaro Rego Millen Neto
 Prof. Dr. Bruno Otavio de Lacerda Abrahão
 Prof. Dr. Diego Luz Moura
 Prof. Dra. Marina Pereira Gonçalves
 Prof. Dra. Roberta de Sousa Melo
b) Atividade Física Relacionada à Saúde: busca analisar os indicadores
relacionados à saúde e aptidão física e suas inter-relações com processos
estruturais e programas de atividade física em diferentes populações. Os
professores que integram a linha são:
 Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão
 Prof. Dr. Fabricio Cieslak
 Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho
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 Prof. Dr. José Fernando Vila Nova de Moraes
 José Roberto Andrade Nascimento Junior
 Prof. Dra. Marina Pereira Goncalves
 Prof. Dr. Orlando Laitano Lionello Neto
 Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira
c) Respostas Biológicas Relacionadas ao Exercício Físico: busca investigar as
respostas agudas e crônicas do exercício físico nas variações morfofisiológicas,
metabólicas, biomecânicas e perceptuais em diferentes populações. Os
professores que integram a linha são:
 Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão
 Prof. Dr. Fabricio Cieslak
 Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho
 Prof. Dr. José Fernando Vila Nova de Moraes
 Profª. Dra. Lara Elena Gomes Marquardt
 Prof. Dr. Orlando Laitano Lionello Neto
 Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 17/05 a 01/07 de 2016,
presencialmente na UNIVASF, Colegiado de Educação Física, com os professores
coordenadores do PPGEF: Prof. André Luiz Demantova Gurjão (Coordenador) e Bruno
Otávio de Lacerda Abrahão (vice-coordenador), ou via correio por SEDEX aos
cuidados do Prof. André Luiz Demantova Gurjão (Colegiado de Educação Física –
UNIVASF, Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina/PE, CEP 56304-205).
Não será considerada a data de postagem do SEDEX e sim a data de recebimento
da inscrição (até 01/07 /2016).
2.1.1. A inscrição somente será homologada mediante a entrega, ou envio, de todos os
seguintes documentos:
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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) Pré-projeto de pesquisa (máximo 8 folhas) e contendo: Capa, Introdução, Revisão da
Literatura Específica, Objetivos, Métodos e Referências Bibliográficas. O projeto
deverá estar formatado com espaçamento entre linhas 1,5; papel A4; fonte Arial (12pt);
margens superior e inferior com 2,5 cm; direita e esquerda com 3,0 cm;
g) Cópia simples do CPF e RG;
h) Duas fotos 3/4 recentes;
i) Formulário de inscrição, completamente preenchido e impresso, disponível em anexo
a este edital e no sítio eletrônico do PPGEF (http://www.ppgef.univasf.edu.br).
2.1.2. Excepcionalmente, poderão participar do processo de seleção candidatos
cursando o último período da graduação. Neste caso o candidato deve apresentar todos
os documentos do item 2.1.1 deste edital, com exceção dos documentos solicitados no
subitem “a”. Caso o candidato seja selecionado, a matrícula será realizada somente
mediante conclusão do curso de graduação e apresentação da cópia autenticada do
certificado ou declaração de conclusão do curso dentro do prazo para a matrícula.
2.2. Os candidatos deverão, necessariamente, indicar uma linha de pesquisa e um
docente da linha de pesquisa como possível orientador.
2.3. Deferimento ou indeferimento das inscrições será no dia 06/07/2016. Os candidatos
com inscrição indeferida poderão interpor recurso junto à Comissão de Seleção, por
escrito e devidamente justificado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da divulgação
do resultado das inscrições.
2.4. Após a análise dos recursos, o Programa divulgará as listas definitivas de inscrições
homologadas e não-homologadas no dia 08/07/2016.

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-205
Telefone: (87) 2101-6856 - http://ppgef.univasf.edu.br
ppgef@univasf.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

2.5. Não compete ao PPGEF-UNIVASF qualquer responsabilidade referente ao extravio
de documentos enviados via SEDEX ou quaisquer outras despesas e responsabilidades
relativas à participação dos candidatos na presente seleção.

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 gerais em
Educação Física e uma prova escrita de conhecimentos específicos na linha de pesquisa
indicada pelo candidato. A segunda etapa será uma entrevista com orientadores da linha
de pesquisa indicada pelo candidato.
3.1.1. A primeira etapa será realizada no Colegiado de Educação Física da UNIVASF,
dia 11/07/2016, das 8h00 às 12h. Solicitamos que o candidato compareça 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. A prova escrita de
conhecimentos gerais em Educação Física será realizada das 8h00 as 9h50 e a prova
escrita de conhecimentos específicos na linha de pesquisa indicada pelo candidato das
10h às 12h.
3.1.1.1. A prova de Conhecimentos Gerais tem por objetivo identificar o nível de
reflexão acadêmica do candidato para envolver-se, com sucesso, na proposta do PPGEF.
Espera-se que o candidato apresente habilidades tais como os exemplos que se seguem:
a) capacidade para analisar, interpretar e redigir textos acadêmicos; b) discernimento
crítico fundamentado para posicionar-se perante as questões que lhe são apresentadas e;
c) compreensão sobre as exigências e competências relacionadas à formação de mestres
e doutores. A bibliografia básica segue abaixo:
Thomas, J.R., & Nelson, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. (3ª.Ed.). Porto
Alegre: Artmed, 2002.
3.1.1.2. A prova de Conhecimentos Específicos objetiva identificar o nível de
preparação acadêmica do candidato para a linha de pesquisa pretendida. A prova de
Conhecimentos Específicos será realizada no Colegiado de Educação Física da
UNIVASF. A bibliografia básica para cada linha de pesquisa segue abaixo:

a) ASPECTOS PEDAGÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
SOARES, A. J. G.; MILLEN NETO, A. R. M.; FERREIRA, A. C. A pedagogia do
esporte na educação física no contexto de uma escola eficaz. Revista Brasileira de
Ciências do Esporte, v. 35, n. 2, p. 297-310, 2013.
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Moura, Diego Luz. Cultura e educação física escolar: da teoria à prática. São Paulo:
Editora Phorte, 2012.
Weinberg, R. S. & Gould, D. Fundamentos de Psicologia do Esporte e exercício.
Porto Alegre: ArtMed, 2008.
DAMICO, José Geraldo Soares & KNUTH, Alan Goulart. O des(encontro) das
práticas corporais e atividade física: Hibridizações e borramentos no campo da
saúde. Revista Movimento, Porto Alegre, v. 20, n. 01, p. 329-350, 2014.
Carvalho, Yara Maria; Rubio, Kátia. Educação Física e Ciências Humanas. São
Paulo: Editora Hucitec, 2011.

b) ATIVIDADE FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE
Moraes JFVN, Sales MM, Asano RY, Carvalho FO, Moreira SR, Campbell CSG.
Important association between body mass index and blood pressure reactivity in
male adolescents. JEPonline, 2014.
ACSM. Position Stand: Quantity and Quality of Exercise for Developing and
Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in
Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 2011.
Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as
therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015 Dec;25 Suppl
3:1-72.
Vieira LF, Nascimento-Junior JRA, Vieira JLL. O estado da arte da pesquisa em
Psicologia do Esporte no Brasil. Rev Psicol Deporte. v. 22, n. 2, p. 501-7, 2013.
Whitehead, J., Telfer, H., & Lambert, J. Values in youth sport and physical
education. Londres: Routledge, 2013.

c) RESPOSTAS BIOLÓGICAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO FÍSICO
Carvalho FO, Fernandes RA, Christofaro DGD, et al. Cluster of cardiovascular risk
factors and occurrence of arterial hypertension in sedentary adults. Rev Bras Med
Esporte, v.19, n. 6, p. 419-22, 2013.
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Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as
therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015 Dec;25 Suppl
3:1-72.
Filho JCJ, Gobbi LTB, Gurjão ALD, et al. Effect of Different Rest Intervals, between
Sets, on Muscle Performance during Leg Press Exercise, in Trained Older Women.
J Sports Sci Medicine, v. 12, n. 1, p. 138-43, 2013.
Sakamoto A, Sinclair PJ. Muscle activations under varying lifting speeds and
intensities during bench press. Eur J Appl Physiol, v. 112, n. 3, p.1015-25, 2012.
GOMES, L. E.; LOSS, J. F. Effects of unsteady conditions on propulsion generated
by the hand’s motion in swimming: a systematic review. Journal of Sports Sciences,
London, v. 33, n. 16, p.1641-1648, 2015.

3.1.1.3. A nota do candidato nesta etapa será a média das notas das provas de
conhecimentos gerais e específicos. O candidato que não atingir nota 6,0 (seis) entre 0,0
(zero) e 10,0 (dez) está eliminado do processo seletivo.
3.1.1.4. O resultado parcial com os nomes dos candidatos selecionados para a segunda
etapa será divulgada no site do PPGEF (http://www.ppgef.univasf.edu.br) a partir das
20h00 do dia 11/07/2016.
3.1.1.5. 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.
3.1.1.6. Após análise dos recursos, o resultado final com os selecionados para próxima
etapa será divulgado dia 13/07/2016 no site do PPGEF-UNIVASF
(http://www.ppgef.univasf.edu.br).
3.1.2. A segunda etapa será uma entrevista com 2 professores da linha de pesquisa
indicada pelo candidato. 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 14/07/2016 com horário a ser definido e divulgado no site
(http://www.ppgef.univasf.edu.br). Solicitamos que o candidato compareça ao local da
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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:
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. O
resultado será divulgado no site do PPGEF (http://www.ppgef.univasf.edu.br) após
homologação do PPGEF-UNIVASF.
3.2.2. Em caso de empate na NF serão adotados os seguintes critérios, em ordem de
prioridade: a) maior nota na prova de conhecimentos gerais; b) maior nota na prova de
conhecimentos específicos; c) candidato com maior idade.
3.2.3. O resultado final será divulgado no
(http://www.ppgef.univasf.edu.br) dia 15/07/2016.

site

do

PPGEF-UNIVASF

4. DAS VAGAS
4.1. Serão oferecidas 16 (DEZESSEIS) vagas, distribuídas pelas linhas de pesquisa. A
quantidade de vagas ofertadas para cada professor está disposta no quadro abaixo:
Docente
 Prof. Dr. Álvaro Rego Millen Neto
 Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão
 Prof. Dr. Bruno Otavio de Lacerda Abrahão
 Prof. Dr. Diego Luz Moura
 Prof. Dr. Fabricio Cieslak
 Prof. Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho
 Prof. Dr. José Fernando Vila Nova de Moraes
 Prof. Dr. José Roberto Andrade Nascimento Junior
 Profª. Dra. Lara Elena Gomes Marquardt
 Profª. Dra. Marina Pereira Gonçalves
 Prof. Dr. Orlando Laitano Lionello Neto
 Profª. Dra. Roberta de Sousa Melo
 Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira

Quantidade
de vagas
2
2
2
2
0
1
2
1
1
1
0
1
1
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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.
5. DA MATRÍCULA
5.1. A matrícula será realizada entre os dias 18/07 a 20/07 de 2016 nas dependências do
Colegiado de Educação Física, enquanto que as aulas iniciar-se-ão no dia 01/08 de
2016.
5.2. A não efetivação da matrícula implicará na desistência da vaga por parte do
candidato. Nesse caso, outro candidato aprovado no processo seletivo, de acordo com a
ordem de classificação, será convocado a ocupar a vaga remanescente.
5.3. 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.
6.0. 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 2016.2 – PPGEF-UNIVASF
17/05 à 01/07
06/07
08/07
11/07 (período manhã)
11/07 (a partir das 20h)
13/07 (até às 20h)
14/07
15/07
18/07 e 20/07
01/08

Inscrição de candidatos
Resultado parcial dos inscritos
Resultado final dos inscritos
1ª Etapa: Prova escrita (geral e específica)
Resultado parcial da prova escrita
Resultado final da prova escrita
2ª Etapa: Entrevista
Reunião PPGEF - homologação do resultado
Período de matricula junto ao PPGEF
Início das aulas

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 neste Edital, no
caso de ser selecionado.
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7.2. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do
Programa por um período de até 3 (três) meses após a divulgação do resultado final.
Findo esse período, a documentação será inutilizada.
7.3. 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.
7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PPGEFUNIVASF.
7.5. O aluno deverá apresentar, em no máximo 12 meses a partir da matricula,
documento comprobatório de suficiência ou proficiência em 1 (uma) língua estrangeira
(inglês, francês, espanhol e/ou alemão) fornecido por escola de idiomas devidamente
reconhecida e aceita pelo Colegiado do PPGEF-UNIVASF.

Prof. Dr. André Luiz Demantova Gurjão
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física - PPGEF
Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
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ANEXO I
(Edital 003/2016 – PPGEF-UNIVASF)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Seleção Discente

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:______________________________________________________________________.
Data de nasc.:__/__/__. RG:_____________/Órgão Expedidor e UF:_____________________.
CPF:________________________.
Endereço:________________________________________________________. Nº:________.
Bairro:______________________. Cidade/UF:____________________.CEP:_____________.
Celular: (____) ____________________. Telefone de contato: (___) ____________________.
e-mail:______________________________________________________________________.
Cidade Natal:_________________________________. Estado Natal:___________________.
Nome da mãe:_______________________________________________________________.

ORIENTADOR E LINHA PRETENDIDA
Orientador pretendido: _________________________________________________________.
Linha pretendida:______________________________________________________________.

FORMAÇÃO DO CANDIDATO
Graduação:_________________________________. Ano de início:_____________________.
Instituição da Graduação:_______________________________________________________.
Especialização: ______________________________. Ano de início:_____________________.
Instituição da Especialização:____________________________________________________.
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