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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - PPGEF 

 

EDITAL nº 01/2017  

PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, torna público, o presente edital para realização do Processo Seletivo para 

Curso de Mestrado em Educação Física com ingresso em 2018.1. 

 

 

1.  Das Vagas 

 

O Programa oferece um total de 33 vagas para a demanda externa e 03 vagas em 

obediência ao Programa de Qualificação Institucional – PQI, para o curso de Mestrado em 

Educação Física, distribuídas nas linhas de pesquisa do Programa e conforme 

disponibilidade de orientação (Anexo I). 

  

 

2.  Da Inscrição 

 

2.1 – Período de Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas no período de 15 de 

setembro a 15 de outubro de 2017, via SIGAA. 

 

2.3 - A inscrição no processo seletivo constará de preenchimento e envio documental 

exclusivamente online via plataforma SIGAA.  
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2.3.1. Cada candidato deverá preencher o formulário de inscrição online, disponível na 

página do Processo Seletivo Stricto Sensu do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física (acessado através de http://www.sigaa.ufrn.br) durante o período de inscrição, 

anexando ao Portal SIGAA, obrigatoriamente, a documentação solicitada abaixo: 

a) Fotocópia do Diploma de ensino superior; 

b) Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação; 

c) Fotocópias do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Física (CPF) para candidatos 

brasileiros ou do passaporte para candidatos estrangeiros; 

d) Fotocópias de comprovante de quitação das obrigações com o Tribunal Regional Eleitoral e com 

o serviço militar, quando pertinente; 

e) Comprovante de aprovação no exame de proficiência em língua estrangeira, conforme a Área de 

concentração escolhida. Para a área de concentração Movimento Humano, saúde e 

desempenho, o exame de proficiência será aceito somente na língua inglesa. Para a área de 

Movimento Humano, cultura e educação, será aceito o exame de proficiência em língua 

espanhola, inglesa ou francesa. 

f) Anteprojeto de Pesquisa (Introdução, Referencial teórico, Objetivos, Metodologia, Cronograma de 

Execução e Referências Bibliográficas), com no máximo 15 laudas. 

g) Currículo cadastrado na Plataforma Lattes (estrangeiros devem ter o Lattes), acompanhado de 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. Site do CNPq: www.cnpq.br.  

 

Os documentos comprobatórios do Currículo Lattes devem ser apresentados na mesma ordem dos 

itens descritos no Anexo II. Os comprovantes que não estiverem na ordem solicitada com base no 

Anexo II serão desconsiderados para pontuação; 

 

2.3.2. É da responsabilidade do candidato anexar documento legível e no formato “PDF” ao 

SIGAA. Documentos anexados de forma ilegível ou em outro formato serão 

desconsiderados. 

 

 

2.4 - O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas 

para realizar a prova escrita deverá entregar um requerimento acompanhado de atestado 

médico com a descrição de sua necessidade. 

 

a) O requerimento e o atestado médico citados no caput deverão ser entregues na Secretaria 

do PPGEF no ato da inscrição. 

b) A condição especial de que trata o item 2.4 será desconsiderada caso o pedido do 

requerente não atenda às exigências dispostas. 
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c) Somente requerimentos apresentados no prazo de inscrições serão considerados. 

 

2.5 – Homologação de Inscrição: As inscrições serão homologadas pela Comissão de Seleção 

através da verificação da documentação digitalizada enviada via SIGAA. Não será permitido o envio 

posterior de documentos. As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos prazos 

estabelecidos neste edital serão indeferidas. A publicação das inscrições deferidas será feita no dia 

24 de outubro de 2017, no site http://www.ppgef.def.ufrn.br. A data final para recursos de 

inscrições indeferidas será 25 de outubro de 2017. O resultado final da análise das inscrições será 

divulgado no dia 27 de outubro de 2017, no site supracitado. Os candidatos cujas inscrições forem 

deferidas participarão do Processo da Seleção. 

 

3  Da Seleção 

 

A seleção do candidato ao Curso de Mestrado em Educação Física será efetuada pela 

Comissão de Seleção aprovada pelo Colegiado do PPGEF. O processo de seleção será realizado 

no período de 6 a 14 de novembro de 2017, sendo composto por 3 etapas: (1) prova escrita de 

conhecimentos relativos às respectivas linhas de pesquisa do Programa, a saber: “Estudos sócios 

filosóficos sobre o corpo e movimento humano”; “Estudos pedagógicos sobre o corpo e o movimento 

humano’’; Avaliação do desempenho humano;  Avaliação e Prescrição da Atividade Física e Saúde 

(caráter eliminatório); (2) análise e apresentação de anteprojeto de pesquisa (caráter eliminatório); 

(3) análise do currículo Lattes (caráter classificatório). Quanto à prova escrita, o candidato irá 

realizar aquela correspondente tão somente aos conhecimentos da linha de pesquisa pretendida, 

sendo vedada a realização simultânea de provas para outras linhas de pesquisa do Programa. As 

referências bibliográficas apresentadas no Anexo V estão divididas de acordo com as respectivas 

Linhas de Pesquisa. Observa-se que as etapas 1 e 2 serão realizadas de 6 a 10 de novembro, de 

forma presencial. A etapa 3 será feita internamente pela comissão de avaliação do processo 

seletivo. Todas as informações sobre o processo seletivo serão divulgadas no site e na secretaria 

do Programa.  

 

3.1 – A prova escrita, de caráter eliminatório, será realizada no dia 06 de novembro de 2017, das 

08h às 12h, sendo a nota mínima exigida para aprovação nas etapas de prova escrita e análise do 

anteprojeto de pesquisa igual ou superior a 7,0 (sete) (vide critérios de avaliação no ANEXO VI); 

 

3.2 – A análise curricular dos últimos 05 (cinco) anos (vide critérios de avaliação no ANEXO II) e 

análise e apresentação do anteprojeto de pesquisa (vide critérios de avaliação no ANEXO IV) para 

alunos aprovados na prova escrita será realizada conforme cronograma a ser divulgado após o 

resultado da prova escrita; 
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3.3 – A média final do candidato será calculada da seguinte forma: 

 

Média Final= Prova escrita (peso 4) + Anteprojeto (peso 4) + Currículo Lattes (Peso 2)  

 

MF = (PE.4) + (AP.4) + (CL.2) /10 

 

3.4 – A admissão no Curso de Mestrado em Educação Física dependerá da aprovação, bem como 

da classificação do candidato dentro do número correspondente à quantidade de vagas oferecidas 

pelas linhas de pesquisa; 

3.5 – As referências bibliográficas para a prova escrita estão disponíveis no anexo V deste Edital; 

3.6 – O local da realização das provas será divulgado pela Comissão de Seleção no site supracitado. 

 

 

 

 

4  Da Divulgação e Homologação do Processo Seletivo 

 

4.1 – A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Física homologará e divulgará 

o resultado da seleção no site (http://www.ppgef.def.ufrn.br). 

 

4.2 – Somente caberão recursos à Comissão de Seleção se devidamente formalizados, 

fundamentados e apresentados à secretaria do PPGEF, observando-se o prazo final de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da publicação do resultado final. 

 

4.3 – No caso de a decisão do recurso afetar a participação do candidato na etapa seguinte, fica 

assegurada ao candidato a sua participação na mesma sub judice. 

 

 

 

 

5 Das Disposições Finais 

 

5.1 – A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de 

seleção contidas neste edital e nos comunicados já emitidos, ou que vierem a ser tornados públicos, 

e a efetivação da matrícula, por parte do candidato, igualmente implica na aceitação das normas, 

regulamentos e regimentos da Pós-Graduação da UFRN e do PPGEF/UFRN. 
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5.2 – Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela 

Comissão de Seleção do PPGEF/UFRN. 

 

Natal-RN, 29 de maio de 2017 

 

Prof. Dra.  Terezinha Petrucia da Nóbrega 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFRN 

 

Prof. Dr. Eduardo Bodnariuc Fontes 

Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFRN 
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ANEXO I – OFERTA DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO 

 (33 VAGAS EXTERNAS) 

 

1) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MOVIMENTO HUMANO, CULTURA E EDUCAÇÃO 

Investiga-se o movimento humano com fenômeno sociocultural e suas articulações com os processos 

sociais e educativos, dialogando-se com o referencial teórico-metodológico das ciências humanas e sociais. 

 

1.1) LINHAS DE PESQUISA 

1.1.1) Estudos Sócio filosóficos sobre o Corpo e o Movimento Humano 

Abrange investigações sócio filosóficas sobre o corpo e o movimento humano para a análise de 

processos sociais contemporâneos e para formulação teórico-conceitual no campo da Educação Física. 

1.1.2) Estudos Pedagógicos sobre o Corpo e o Movimento Humano 

Abrange investigações sobre teorias da educação, do corpo e da aprendizagem, relacionando-as ao 

ensino da Educação Física e processos de formação inicial e continuada. 

 

LINHA DE PESQUISA NUMERO 

DE VAGAS 

DOCENTES 

Estudos Sócio filosóficos 

sobre o Corpo e o 

Movimento Humano 

 

10 

Maria Isabel Brandão de Souza Mendes 

Priscilla Pinto Costa da Silva 

Rosie Marie Nascimento de Medeiros  

Terezinha Petrucia da Nóbrega 

Estudos Pedagógicos sobre 

o Corpo e o Movimento 

Humano 

 

03 

Allyson Carvalho de Araújo 

Aguinaldo César Surdi 

 

2) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MOVIMENTO HUMANO, SAÚDE E DESEMPENHO 

Investiga-se o movimento humano na perspectiva da promoção da saúde e da performance, 

produzindo conhecimentos a partir de diferentes abordagens teórico-metodológicas e possibilidades de 

aplicação em diferentes campos de intervenção profissional. 

 

2.1) LINHAS DE PESQUISA 

 

2.1.1) Avaliação do Desempenho Humano 

Análise das informações produzidas por diferentes instrumentos e equipamentos em diferentes 

grupos populacionais, numa perspectiva biológica tendo como base os fundamentos teórico-metodológico da 

fisiologia, cineantropometria e treinamento. 
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2.1.2) Avaliação e Prescrição da Atividade Física e Saúde 

Investigações de natureza biológica e comportamental com desdobramentos nas relações entre a 

atividade física e seus efeitos agudos, subagudos e crônicos, em diferentes grupos populacionais e contextos, 

como prevenção e promoção da saúde. 

 

LINHA DE PESQUISA NUMERO 

DE VAGAS 

DOCENTES 

Avaliação do Desempenho 

Humano 

 

 

 

 

09 

Alexandre Hideki Okano  

Ana Paula Trussardi Fayh 

Arnaldo Luis Mortatti  

Breno Guilherme de Araújo Tinôco Cabral 

Eduardo Bodnariuc Fontes  

Eduardo Caldas Costa  

Hassan Mohamed Elsangedy  

Paulo Moreira Silva Dantas 

Avaliação e Prescrição da 

Atividade Física e Saúde 
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Alexandre Hideki Okano  

Ana Paula Trussardi Fayh 

Arnaldo Luis Mortatti  

Cheng Hsin Nery Chao 

Eduardo Bodnariuc Fontes  

Eduardo Caldas Costa  

Hassan Mohamed Elsangedy 

Paulo Moreira Silva Dantas  
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ANEXO II – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

GRUPO I - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA TOTAL 

Artigo Publicado em Periódico 

*Primeiro, segundo e último autor 100% dos pontos, 

demais co-autores tem 50% dos pontos 

 

QUALIS EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

A1 100  

A2 80  

B1 60  

B2 40  

B3 20  

B4 10  

B5 5  

Patente 

*Primeiro, segundo e último autor 100% dos pontos, 

demais co-autores tem 50% dos pontos 

- 

Número de registro 50 

 

Patente 100 

Publicação em Anais de Eventos Científicos 

Resumo 

*trava = 5 para co-

autor 

Internacional 4  

Nacional 3  

Regional/Local 2  

Resumo Expandido 

*trava = 5 para co-

autor 

Internacional 6  

Nacional 5  

Regional/Local 4  

Trabalho completo 

*trava = 5 para co-

autor 

Internacional 7  

Nacional 6  

Regional/Local 5  

Apresentação, Palestrante ou Organização de Eventos 

Científicos 

Oral 

(só quem apresentou) 

Internacional 8  

Nacional 7   

Regional/Local 6  

Pôster 

(só quem apresentou) 

Internacional 4  

Nacional 3  

Regional 2  

Palestrante, ministrante 

de oficina ou workshop 

Internacional 10  

Nacional 8  

Regional/Local 6  

Membro de Comissões 

Organizadoras 

*trava = 5 eventos 

Internacional 5  

Nacional 3  

Regional/Local 2  

Livro com ISBN 

*co-autor tem 50% dos pontos 
- 

Na área/ISBN/Corpo Editorial 100  

Na área/ISBN/Sem Corpo Editorial 50  

Correlata/ISBN/Corpo Editorial 25  

Correlata/ISBN/Sem Corpo Editorial 12  

Capítulo de Livro - Na área/ISBN/Corpo Editorial 30  
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*co-autor tem 50% dos pontos Na área/ISBN/Sem Corpo Editorial 20  

Correlata/ISBN/Corpo Editorial 10  

Correlata/ISBN/Sem Corpo Editorial 5  

Iniciação Científica, Extensão ou Monitoria 

Iniciação Científica (Bolsista ou Voluntário) 

*trava = 8 semestres 
5 

 

Extensão (Bolsista ou Voluntário) 

*Programas e Projetos = maior ou igual a 120h por semestre 
- 

 

- 

 Programas 

*trava = 6 semestres 
3 

 

 Projetos 

*trava = 6 semestres 
3 

 

 Ministrante de Cursos 

*trava = 4 cursos 
1 

 

Monitoria (Bolsista ou Voluntário)  

*trava = 6 semestres 
3 

 

Bolsista PIBID 

*trava = 6 semestres 
3 

 

Membro de Grupo de Pesquisa 

*comprovação pelo diretório de grupos de pesquisa 

certificado pelo CNPq 

*declaração do líder relativo ao tempo de participação 

*trava = 6 semestres 3 

 

Membro de Sociedade Científica *trava = 6 semestres 1  

GRUPO I - SUBTOTAL  

GRUPO II – ATIVIDADES DE ENSINO 

Experiência no Ensino Superior na Educação Física 

ou área correlata 
*trava = 10 semestres 6 

 

Experiência no Ensino Básico na Educação Física *trava = 10 semestres 3  

Experiência Profissional na Educação Física *trava = 10 semestres 3  

GRUPO II - SUBTOTAL  

GRUPO III – FORMAÇÃO ACADÊMICA E OUTROS CURSOS 

Especialização em Educação Física *trava = 2 especializações 15  

Especialização em Áreas afins *trava = 2 especializações 10  

Graduação em Educação Física - 10  

Graduação (área de saúde ou afins) - 5  

GRUPO III - SUBTOTAL  

GRUPO IV – PRODUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS APRESENTADAS 

Artes Cênicas  

(Será considerado Grupos Artísitico e Culturais 

Consolidados, ou seja, a partir de 2 anos de atuação)  

Internacional 

*trava = 5 obras 
- 

 

 Diretor 8  

 Coreógrafo 6  

 Dançarino/ performer 4  
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Nacional 

*trava = 5 obras 
- 

 

 Diretor 6  

 Coreógrafo 5  

 Dançarino/performer 4  

Regional/Local 

*trava = 5 obras 
- 

 

 Diretor 4  

 Coreógrafo 3  

 Dançarino/performer 2  

GRUPO IV – SUBTOTAL  

GRUPO V – PRODUÇÃO TÉCNICA 

Orientação de TCC Graduação/Especialização *trava = 5 orientações 4  

Participação em bancas de TCC 

Graduação/Especialização 
*trava = 5 participações 2  

PRODUÇÃO TOTAL DO CANDIDATO  
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ANEXO III – Organização e apresentação dos documentos 

comprobatórios 

 

1. A apresentação dos documentos comprobatórios deve seguir a ordem descrita 

no Anexo II, caso contrário não serão analisados. A apresentação em PDF deverá 

conter: 

a. As páginas do artigo, nas quais conste o título do trabalho, nome dos autores e 

identificação do periódico (título, número, volume e ano de publicação e ISSN); 

 Cópia da consulta da classificação do artigo do portal “Periódicos 

Qualis” (exemplo figura 1; http://qualis.capes.gov.br/) utilizando os 

seguintes parâmetros de consulta: 

 Evento de Classificação: Qualis Vigente 

 Área de Avaliação: Educação Física;  

 Título: Nome da revista em que o artigo foi publicado. 

 

 

Figura 1. Consulta da classificação do artigo do portal Periódicos Qualis. 

 

* Os artigos que não constarem na consulta da classificação do Qualis na área de avaliação 

Educação Física serão avaliados pela comissão segundo os critérios propostos pela Capes – área 

21 (Relação entre Fator de Impacto e Epistemologia (aderência da revista à área); 

* Os artigos aceitos para publicação deverão ser acompanhados de um comprovante de aceite (e-

mail do editor chefe da revista ou carta de aceite da revista). 
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2. Os documentos comprobatórios para as Publicações em Anais de Eventos 

Científicos devem:  

a) Apresentar o Resumo, Resumo expandido ou Trabalho completo 

publicado nos Anais ou Revista do evento científico; 

b) Comprovar a abrangência do evento científico (internacional, nacional ou 

regional), por exemplo, apresentando a capa e contracapa; 

c) Grifar (destaque) o nome do candidato no Resumo, Resumo expandido ou 

Trabalho completo publicado. 

 

3. Os documentos comprobatórios referentes a Apresentação, Palestrante ou 

Organização de Evento Científico devem: 

a) Ter o nome do candidato grifado (destaque); 

b) Destacar se a produção de Apresentação foi Oral ou Pôster;  

c) As palestras devem ser comprovadas com certificado ou declaração 

emitida pela instituição organizadora discriminando o candidato como 

Palestrante e a abrangência do evento (internacional, nacional ou 

regional); 

d) A participação como Organizador de evento deve ser comprovada com 

certificado ou declaração emitida pela instituição organizadora 

discriminando o candidato como Organizador de evento e a abrangência 

do evento (internacional, nacional ou regional); 

e) A participação como Membro de comissão de evento deve ser 

comprovada com certificado ou declaração emitida pela instituição 

organizadora discriminando o candidato como Membro de comissão de 

evento e a abrangência do evento (internacional, nacional ou regional).  

* Somente serão contabilizados os documentos que indiquem o candidato como primeiro autor 

nas produções de apresentação Oral e Pôster. 

 

4. Os documentos comprobatórios para Livros com ISBN e Capítulo de Livro devem 

conter:  

a) Ficha catalográfica do livro acompanhada do sumário no qual conste o título do 

trabalho e nome dos autores 

b) O ISBN e corpo editorial; 

c) Destacar se o candidato é autor ou coautor da produção; 

* Os livros e capítulos de livros no Prelo deverão ser acompanhados de um comprovante de aceite 

da editora responsável. 
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5. Para os documentos comprobatórios para a Iniciação Científica, Extensão ou 

Monitoria, considera-se:  

a) A participação em Iniciação Científica, Extensão ou Monitoria deve ser comprovada 

por pró-reitoria responsável, por órgão institucional equivalente ou por agência de 

fomento através de declaração ou certificado informando o período de realização da 

atividade. 

 

6) Os documentos comprobatórios para Membro de grupo de pesquisa devem: 

 

a) Acompanhar o comprovante de participação no grupo gerado pelo Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq; 

b) A declaração do líder do grupo indicando a data de ingresso se faz necessária 

quando o cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq não apresente a 

data de ingresso (Data de inclusão: Não informada). 

 

7) Os documentos comprobatórios para Artes Cênicas devem: 

a) Conter o folder de divulgação ou certificado de participação da produção com o nome 

do candidato destacado com Diretor, Coreógrafo ou Dançarino/Performer; 

b) Conter a abrangência da produção (regional, nacional ou internacional) 

 

8) Os documentos comprobatórios para a Orientação de TCC 

Graduação/Especialização e Participação em bancas de TCC 

Graduação/Especialização devem: 

 

a) Conter certificado ou declaração emitido pela instituição organizadora discriminando 

o candidato como Orientador ou Participante de banca TCC e a abrangência do 

evento (internacional, nacional ou regional); 
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ANEXO IV – CRITÉRIOS PARA ANALISE DO ANTEPROJETO DE 

PESQUISA 

 

 

CRITÉRIOS PONTOS AVALIAÇÃO 

1- Relevância do Tema  0,0 – 1,0  

2 - Justificativa/Argumentação  0,0 – 1,0  

3 - Coerência dos Objetivos 

/Questões de Pesquisa  

0,0 – 2,0  

4- Coerência e Clareza Teórico-

Metodológica  

0,0 – 3,0  

5- Coerência e Cronograma 

/Orçamento (quando se aplicar)  

0,0 – 1,0  

6 - Coerência no Referencial 

Bibliográfico  

0,0 – 1,0  

7- Organização do Projeto e 

Adequação Linguística 

0,0 – 1,0  
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ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

 

Critérios para avaliação Pontuação 
Valor 

atribuído 

       

  I - Domínio dos Conteúdos Relativos ao Tema: 

 

 Clareza e objetividade das ideias 

 

 Associa as ideais com a bibliografia recomendada 

 

 Contextualiza ideias do texto por meio de exemplos (fatos, dados, 

situações) 

 

 Desenvolve no texto diálogo entre diferentes autores  

 

 

0 – 1 

 

0 – 1 

 

 

0 – 1 

 

0 - 1 

 

 II - Domínio da expressão escrita em língua portuguesa. 0 - 2  

 III - Capacidade lógica de exposição e de argumentação. 0 - 2  

       IV - Capacidade de análise crítica e síntese. 0 - 2  

TOTAL 0 –– 10  

 

 


