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Processo de Seleção 2017/1– Stricto-Sensu – Edital nº 11/2016 

 

Do Público-Alvo 

O Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física (UEM/UEL) tem como público-alvo docentes 
que atuam no magistério superior, médio e fundamental, pesquisadores, graduados em Educação 
Física/Esporte ou portadores de diplomas de outros cursos de graduação, que tenham interesse em 
aprofundar conhecimentos relacionados às áreas de concentração do Programa e preparar-se para o exercício 
de suas funções profissionais. 

Das Vagas 

VAGAS em Maringá  

MESTRADO: 15 Vagas 

DOUTORADO: 10 Vagas 

 

 

Do Cronograma 

Período de inscrição: de 03 de outubro a 11 de novembro de 2016.  

Homologação das inscrições: 18 de novembro de 2016. Site: http://www.uel.br/pos/ppgef. 

Resultado da primeira fase (eliminatória) da seleção do Doutorado: 22 de novembro de 2016. 

Período de seleção: de 28 a 30 de novembro (mestrado) e 01 e 02 de dezembro (fases 2 e 3 do doutorado) de 
2016. 

Divulgação dos resultados: até 14 de dezembro de 2016, pelo site http://www.uel.br/pos/ppgef. Os resultados 
não serão informados por telefone. 

Obs: Em caso de desistência do candidato, o valor referente à taxa de inscrição não será devolvido. 

 

Do Período de Matrícula 

 

MATRÍCULAS em Maringá 

Os candidatos aprovados deverão requerer a matrícula no período de 06 a 20 de março de 2017, na 
Secretaria do PEF. 

 
Antecipação da matrícula: A antecipação da matrícula será permitida exclusivamente aos candidatos 
interessados em concorrer à bolsa de estudos e, neste caso, deverão requerer matrícula antecipada, com a 
respectiva documentação, durante o período de inscrição à bolsa (20 a 24 de fevereiro de 2017), a ser 
divulgado em edital próprio. 

 

INDICAÇÃO DE DISCIPLINAS em Maringá 

Os candidatos aprovados deverão indicar as disciplinas pretendidas no período de 30 de janeiro a 03 de 
fevereiro de 2017, na Secretaria do PEF ou via e-mail, em formulário próprio. 
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Do Período das Aulas 

 

O período letivo terá início em 02 de março de 2017 no campus da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) e em 27 de março de 2017 no campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM). As disciplinas 
regulares ou blocadas, bem como as demais atividades acadêmicas, poderão ser ofertadas tanto no campus da 
UEM quanto da UEL. 

 

Da Inscrição 

Excepcionalmente neste processo seletivo cada IES conta com edital próprio. 

O candidato ao processo seletivo somente poderá se inscrever em uma das duas instituições (UEM ou UEL).  

No ato da inscrição o candidato deverá escolher a linha de pesquisa pretendida observada a instituição à 
qual efetuou o recolhimento da taxa. 

 

Da Seleção 

O processo de seleção dos candidatos, cujas inscrições forem homologadas, estará a cargo da Comissão 
Examinadora de Seleção. 

Para o curso de Mestrado o processo de seleção constará de três etapas: 

 

ETAPA 1: eliminatória (nota ≥ 6,0) 
Prova escrita (dissertativa) 

ETAPA 2: eliminatória (nota ≥ 7,0) 

Entrevista e arguição sobre o anteprojeto de pesquisa apresentado no ato da inscrição  

ETAPA 3: classificatória 

Análise do Currículo Lattes e do formulário de pontuação (Anexo 3) 

 

Obs: Após a divulgação da lista de inscrições deferidas, o candidato ao Mestrado deverá enviar o Anexo 4, via 
e-mail (sec-pef@uem.br) até o dia 21 de novembro de 2016, indicando até dois possíveis orientadores (1ª e 
2ª opção) listados no edital de homologação, os quais devem pertencer ao quadro docente da instituição à 
qual o candidato efetuou a sua inscrição. A lista dos candidatos aprovados na etapa 1 (prova escrita) será 
divulgada no dia 29 de novembro de 2016, a partir das 10 horas, e estará disponível no site: 
http://www.uel.br/pos/ppgef e, posteriormente, no facebook do programa: 
https://www.facebook.com/PEFUEMUEL/ As entrevistas dos candidatos aprovados na etapa 1 ocorrerão nos 
dias 29 ou 30 de novembro de 2016, nos períodos matutino ou vespertino. 

 

Para o curso de Doutorado o processo de seleção constará de três etapas: 

 

ETAPA 1: eliminatória (nota ≥ 7,0) 
Análise do anteprojeto de pesquisa. Critérios: adequação à área de concentração/linha de pesquisa; 
exequibilidade e viabilidade orçamentária; coerência interna entre referencial teórico atualizado, 
problema, objetivos, hipótese (se for o caso) e metodologia. 
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ETAPA 2:  eliminatória (nota ≥ 7,0) 

Apresentação oral (até 10 min) do anteprojeto de pesquisa seguida de arguição. 

ETAPA 3: classificatória 

Análise do Currículo Lattes e do formulário de pontuação (Anexo 3) 

 

Obs: Após a divulgação da lista de inscrições deferidas, o candidato ao Doutorado deverá enviar o Anexo 4, 
via e-mail (sec-pef@uem.br) até o dia 21 de novembro de 2016, indicando até dois possíveis orientadores (1ª 
e 2ª opção), listados no edital de homologação, os quais devem ser pertencentes ao quadro docente da 
instituição à qual o candidato efetuou a sua inscrição. Durante as entrevistas os examinadores poderão 
argüir os candidatos nas línguas estrangeiras as quais os mesmos comprovaram proficiência no ato da 
inscrição. 

 

Da Documentação para Mestrado e Doutorado  

Para inscrição na UEM 

 

� Ficha de inscrição do sistema WEB impressa, (possui código de barra e campo para colar a foto 3X4 
recente, esta deve ser em papel próprio); 

� Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

� Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, com indicação da linha de pesquisa escolhida 
pelo candidato; 

� Cópia autenticado do CPF; 

� Cópia autenticado do RG; 

� Cópia autenticado do Título de Eleitor; 

� Cópia autenticado do Documento Militar; 

� Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

� Cópia autenticada do diploma ou documento equivalente que comprove estar o candidato em condições 
de concluir o Curso de Graduação até o prazo final de realização da matrícula no Programa; 

� Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação; 

� Curriculum Vitae, no modelo Plataforma Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br/); 

� Formulário de pontuação (Anexo 3), devidamente preenchido e documentado (paginado e encadernado). 
Os documentos comprobatórios (fotocópias simples) devem ser apresentados imediatamente após o 
formulário de pontuação à bolsa, de acordo com a ordem das informações declaradas neste documento; 

� Duas cópias do anteprojeto de pesquisa na linha pretendida com, no máximo, 10 páginas, fonte times new 
roman, tamanho 12, espaço 1,5, parágrafos justificados, papel A4, devendo incluir, no mínimo, os 
seguintes tópicos: a) título; b) introdução (problematização); c) justificativa; d) objetivos; e) metodologia; 
f) referências; 

� Comprovante de aprovação em Exame de Proficiência em língua inglesa obtido nos últimos 24 meses para 
a seleção ao curso de Mestrado. 

� Comprovantes de aprovação em Exame de Proficiência em língua inglesa e em uma segunda língua 
estrangeira (Espanhol, Francês, Italiano ou Alemão), obtido nos últimos 24 meses, para a seleção ao curso 
de Doutorado. 
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� Comprovante de aprovação em Exame de Proficiência em língua portuguesa obtido nos últimos 24 meses 
para candidatos estrangeiros cuja língua materna não seja o português. 

 

Observações:  

a) A proficiência em língua estrangeira obtida em curso de mestrado, independente da data de 
realização, poderá ser aproveitada, no ato da inscrição, mediante comprovação. 

b) Em hipótese alguma o candidato poderá ter a inscrição homologada sem a apresentação da 
proficiência exigida. 

c) As fotocópias poderão ser autenticadas na Secretaria do Programa quando apresentadas juntamente 
com os originais. 

d) Candidatos Estrangeiros deverão apresentar cópia do passaporte com visto de permanência no país, 
cópias autenticadas do diploma de graduação e tradução do mesmo, emitidas por órgão oficial do país 
e proficiência em língua portuguesa. 

 

Para a Proficiência em Língua inglesa (Mestrado e Doutorado):   

EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA (MESTRADO e 
DOUTORADO) 

CiPAe EDF CCAA – Londrina 80 

TOEFL iBT (Test for English as a Foreign Language, internet-based) 70 

TOEFL ITP (Test for English as a Foreign Language, institutional testing 
program) 

450 

Universidade Cambridge - CAE (Certificate in Advanced English) “A”, “B” ou “C” 

Michigan  80 

TEAP (Test of English for Academic and Professional purposes) 8,0 

IELTS (International English Language Testing System) 6,5 

Proficiência realizada pelo Departamento de Letras da UEM ou 
Departamento equivalente de universidades federais ou estaduais que 
possuam Programa de Pós-Graduação em Educação Física, recomendado 
pela CAPES 

Aprovação 

 
 

Para a proficiência em Língua Espanhola (Doutorado): 
EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA 

CiPAe EDF CCAA – Londrina 80 

TEPLE (Test de Proficiencia en la Lengua Española) 70 

DELE - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira – Aprovação Nível B2 

Intermédio ou Avançado C1 E C2 

Aprovação Nível B2 

Proficiência realizada pelo Departamento de Letras da UEM ou 

Departamento equivalente de universidades federais ou estaduais que 

possuam Programa de Pós-Graduação em Educação Física, recomendado 

pela CAPES 

Aprovação 
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Para a proficiência em Língua Alemã (Doutorado): 
EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA 

GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE B2, C1 ou C2 
Proficiência realizada pelo Departamento de Letras da UEM ou 
Departamento equivalente de universidades federais ou estaduais que 
possuam Programa de Pós-Graduação em Educação Física, recomendado 
pela CAPES 

Aprovação 

 
 

Para a proficiência em Língua Italiana (Doutorado): 
EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA 

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – emitido pela 
Universidade de Perugia) 

Aprovação 

CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera - emitido pela 
Universidade de Siena) 

Aprovação 

VALI (Valutazione di Lettura in Lingua Italian) 65 
Proficiência realizada pelo Departamento de Letras da UEM ou 
Departamento equivalente de universidades federais ou estaduais que 
possuam Programa de Pós-Graduação em Educação Física, recomendado 
pela CAPES 

Aprovação 

 
 

Para a proficiência em Língua Francesa (Doutorado): 
EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA 

Test d'Évaluation Linguistique Aprovação  
DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française) Aprovação 
DALF (Diplômes Approfondi en Langue Française) Aprovação 
ELFA Examen de Lecture en Français Pour des Buts Académiques   65 
Proficiência realizada pelo Departamento de Letras da UEM ou 
Departamento equivalente de universidades federais ou estaduais que 
possuam Programa de Pós-Graduação em Educação Física, recomendado 
pela CAPES 

Aprovação 

 

Da Taxa de Inscrição 

A taxa de inscrição deverá ser paga à instituição a que pertence o provável orientador, pretendido pelo 
candidato. 

Para INSCRIÇÕES em Maringá  

As inscrições deverão ser efetivadas somente via Internet no site: http://www.npd.uem.br/webpos/ (usar Mozilla 
Firefox, descer a barra de rolagem, clicar em Mestrado e Doutorado em Educação Física - Inscrição). Um boleto 
bancário será gerado para recolhimento da taxa de inscrição, correspondente ao valor de R$ 100,00 

Caso não possua disponibilidade de acesso à Internet para realização da inscrição, o candidato poderá dirigir-se à 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação Física para a sua efetivação. 

O candidato deverá apresentar a documentação para efetivação da inscrição, acompanhado do comprovante de 
recolhimento do preço público de inscrição. 

 

 

Para INSCRIÇÕES em Londrina 

Conforme especificado em edital próprio no site http://www.uel.br/pos/ppgef  
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Da Entrega da Documentação 

A documentação completa poderá ser entregue pessoalmente ou encaminhada via SEDEX, neste caso com 
data de postagem até dia 07/11/2016, à instituição a qual o candidato efetuou o pagamento da taxa de 
inscrição, a saber: 

 

Do Endereço para Envio dos Documentos 

Para ENTREGA DE DOCUMENTOS em Maringá  

Universidade Estadual de Maringá 
Departamento de Educação Física 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
Horário: das 8:00 às 11:30h e das 14:00 às 17:00h 
Av. Colombo, 5790, Campus Universitário 
CEP 87020-900 – Maringá – PR 
Fone/Fax (44) 3011-4470  
E-mail: sec-pef@uem.br 

 

 

 

Das Disposições Finais 
 

É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) inscrito(a) acompanhar a publicação/divulgação dos atos 
relativos ao edital de inscrição para o Processo de Seleção, divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.uel.br/pos/ppgef, obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados neste edital e nos 
que forem publicados durante a execução da seleção pública. 
 
Candidatos estrangeiros, residentes em seus países de origem, poderão requerer processo seletivo 
diferenciado, desde que apresentem proficiência em língua portuguesa e garantias oficiais de bolsa fornecida 
pelo país de origem, convênios com agências brasileiras de fomento ou agência internacional. 
 
Os casos omissos neste edital serão analisados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Associado em 
Educação Física (PEF) – UEM/UEL. 
 
 

Maringá, 16 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
Coordenador Local/UEM 

Programa de Pós-Graduação 
Associado em Educação Física UEM/UEL  
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ANEXO 1 

 

Das Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa e Relação de Docentes da UEM (sujeito à alteração 
e atualização no Edital de Homologação) 

 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO LINHAS DE PESQUISA ORIENTADORES 
 
 
 
 
 
 

Desempenho Humano e 
Atividade Física 

Estruturas, processos e mecanismos 
vinculados ao estudo do desempenho 

humano e da atividade física. 

Ajustes e Respostas Fisiológicas e 
Metabólicas ao Exercício Físico 

Respostas fisiológicas e metabólicas do 
organismo em situações de exercício 

agudo ou crônico em diferentes 
populações. 

UEM 
Fabiana Andrade Machado (M/D) 
Sidney Barnabé Peres (M) 
Solange M. Franzói de Moraes (M/D) 

 

Atividade Física Relacionada à Saúde 
Programas de atividade física em diversas 
populações, com emprego de métodos e 

técnicas de avaliação de indicadores 
relacionados à saúde. 

UEM 
Ademar Avelar de Almeida Jr. (M/D) 
Nelson Nardo Júnior (M/D) 
Wendell Arthur Lopes (M) 
Wilson Rinaldi (M/D) 

 

Fatores Psicossociais e Motores 
Relacionados ao Desempenho 

Humano 
Características psicossociais e motoras, 

aplicação das teorias de mudança de 
comportamento, mecanismos de 

aquisição e organização no desempenho 
de habilidades. 

UEM 
José Luiz Lopes Vieira (M/D) 
Lenamar Fiorese Vieira (M/D) 
Pedro Paulo Deprá (M) 

 

 
 
 
 
 

Práticas Sociais em Educação Física 
Estruturas, processos e representações 

vinculados ao estudo das práticas sociais 
em educação física. 

Práticas, Políticas e Produção de 
Conhecimento em Educação Física 

Produção de conhecimento em educação 
física, esporte, lazer, e relações em que as 

práticas, as políticas e a produção 
encontram-se inscritas. 

UEM 
Amauri A. Bassoli de Oliveira (M/D) 
Carlos Herold Junior (M/D) 
Fernando Augusto Starepravo (M/D) 
Giuliano Gomes A. Pimentel (M) 
Juliano de Souza (M)  
Larissa Michelle Lara (M/D) 

 

Trabalho e Formação em Educação 
Física 

Processos de formação em educação física 
a partir de suas especificidades na 

educação brasileira, aspectos teórico-
metodológicos da prática docente e 

constituição da intervenção profissional. 

UEM 
Amauri A. Bássoli de Oliveira (M/D) 
Cláudio Kravchychyn (M) 
Ieda Parra Barbosa Rinaldi (M/D) 

 

 

Obs: Ao lado do nome do docente consta a disponibilidade para orientação em nível de Mestrado 
(M) e/ou Doutorado (D). A lista oficial de orientadores que ofertarão vagas no Processo de Seleção 
– Stricto-Sensu – Edital 2017/1 estará disponível até o dia 18 de novembro de 2016 no site: 
http://www.uel.br/pos/ppgef 
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ANEXO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO PARA AS PROVAS (SOMENTE CURSO DE MESTRADO) 

 

A prova escrita será composta por dois conjuntos de temas/questões: a) temas de conhecimento geral (3,0 
pontos); b) temas/questões de conhecimento específico (7,0 pontos). Os temas de conhecimento geral 
remetem ao entendimento epistemológico geral e sua articulação com o campo constitutivo da Educação 
Física. Os temas/questões de conhecimento específico estão relacionados às Áreas de Concentração e Linhas 
de Pesquisa do Programa. 

Serão aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem nota total igual ou superior a 6,0 (seis) e não 
obtiverem 0,0 (zero) na questão geral. 

 

TEMAS/QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

Referências (para todas as linhas) 

1) Nelson JK, Thomas JR. Métodos de pesquisa em atividade física. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

2) Volpato G. Ciência: da filosofia à publicação. 6. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 

 

TEMAS/QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
 
Linha 1: Ajustes e Respostas Fisiológicas e Metabólicas ao Exercício Físico  

Referências: 

1) Katch VL, Katch L, McArdle WD. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho humano. 7.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

2) Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 
Linha 2: Atividade Física Relacionada à Saúde 

Referências: 

1) Florindo AA, Hallal PC. Epidemiologia da atividade física. São Paulo: Atheneu, 2011. 

2) Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de vida. 6.ed. Londrina: Midiograf, 2013. 

3) World Health Organization (WHO). Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World 
Health Organization, 2010.  
Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf 
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Linha 3: Fatores Psicossociais e Motores Relacionados ao Desempenho Humano 

Referências: 

1) Haywood KM, Getchell N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

2) Robertson DGE, Caldwell GE, Hamill J, Kamen G, Whittlesey SN. Research methods in biomechanics. 2.ed. 
Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 

3) Schmidt RA, Wrisberg CA. Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da aprendizagem baseada 
no problema. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

4) Teixeira LA. Controle motor. São Paulo: Manole, 2006. 

5) Weinberg RS, Gould D. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
 
Linha 4: Práticas, Políticas e Produção de Conhecimento em Educação Física 

Referências: 

1) Castellani Filho L. Educação física, esporte e lazer: reflexões nada aleatórias. Campinas: Autores Associados, 
2013. 

2) Fensterseifer PE. A educação física na crise da modernidade. Ijuí: Unijuí, 2001. 

3) Lara LM (Org.). Abordagens socioculturais em Educação Física. Maringá: EDUEM, 2010. 
 
 
Linha 5: Trabalho e Formação em Educação Física  

Referências: 

1) Nascimento JV, Farias GO. Construção da identidade profissional em educação física: da formação à 
intervenção. Florianópolis: Editora da UDESC, 2012. 

2) Nascimento JV, Marinho A, Oliveira AAB. Legados do esporte brasileiro. Florianópolis: Editora da UDESC, 
2014. 

3) Palma ATV, Oliveira AAB, Palma JAV. Educação Física e a organização curricular. 2. ed. Londrina: EDUEL, 
2010. 
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ANEXO 3 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

 

 
NOME  

Linha de Pesquisa  

Área de Concentração  

Pontuação Total Atingida  

 
 
 

 

1 Atividades Acadêmicas e Profissionais (máximo 200 pontos)  PONTUAÇÃO 
DO  

SUB-ITEM 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO  

1.1 Atuação profissional em Educação Fisica ou na área de formação em nível de graduação (mínimo 
um ano) 

15  

1.2 Docência no Ensino Superior - Graduação e/ou Pós-graduação (mínimo 60 horas) 20  

1.3 Orientação de estudante no ensino superior - IC ou TCC ou monografia 15  

1.4 Banca de TCC ou monografia de especialização como membro titular 10  

1.5 Representação discente como membro titular ou suplente (colegiado, comissão de bolsas, 
centro/diretório acadêmico ou DCE) 

20  

1.6 Participação em Programa de Iniciação Científica ou Tecnológica ou a Docência ou PET (mínimo 
seis meses)  

15  

1.7 Curso de Especialização ou Residência ou Aprimoramento concluído 15  

1.8 Disciplinas cursadas como aluno regular ou não regular (8 créditos p/ mestrado e 12 créditos p/ 
doutorado) com conceito A (maior ou igual a 9,0) 

10  

1.9 Participação em projeto de pesquisa com vínculo institucional 10  

1.10 Estágio de docência na graduação concluido (mínimo 30 horas) 15  

1.11 Monitoria acadêmica (mínimo um semestre letivo) 15  

1.12 Mobilidade internacional institucional (graduação, mestrado ou doutorado)  20  

1.13 Defesa do mestrado realizada em até 24 meses (válido somente para doutorado) 20  

  
PONTUAÇÃO TOTAL - ITEM 1: cada sub-item pontua uma vez só. 

 
 

 

 

2.1 Trabalhos apresentados em eventos acadêmico -científicos na área de Educação Física 
(máximo 100 pontos)  

PONTUAÇÃO 
DO  

SUB-ITEM 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO  

2.1.1 Resumos (últimos três anos mais o ano vigente)    
2.1.1.1 Internacional (autor) 4  

2.1.1.2 Internacional (co-autor) 3  

2.1.1.3 Nacional (autor) 3  

2.1.1.4 Nacional (co-autor) 2  

2.1.1.5 Regional (autor) 2  

2.1.1.6 Regional (co-autor) 1  

2.1.2 Resumos expandidos (≥ 3 páginas) - últimos três anos mais o ano vigente   

2.1.2.1 Internacional (autor) 8  

2.1.2.2 Internacional (co-autor) 6  

2.1.2.3 Nacional (autor) 6  

2.1.2.4 Nacional (co-autor) 4  

2.1.2.5 Regional (autor) 4  

2.1.2.6 Regional (co-autor) 2  
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2.2 Artigos Classificados no Web/Qualis da Educação  Física (publicados ou aceitos) - produção 
total (sem limite de pontuação e período de publica ção)  

PONTUAÇÃO 
DO  

SUB-ITEM 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO  
2.2.1 Estrato A1  100  

2.2.2 Estrato A2  80  

2.2.3 Estrato B1  60  

2.2.4 Estrato B2  40  

2.2.5 Estrato B3  20  

2.2.6 Estrato B4 (máximo 3) 10  

2.2.7 Estrato B5 (máximo 3) 5  

2.2.8 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Artigos em periódicos A1  10  

2.2.9 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Artigos em periódicos A2 8  

2.2.10 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Artigos em periódicos B1  6  

2.2.11 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Artigos em periódicos B2 4  

2.2.12 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Artigos em periódicos B3 2  

2.3 Livros na área de Educação Física (publicados o u aceitos com ISBN) - produção total (sem 
limite de pontuação e período de publicação)  

PONTUAÇÃO 
DO  

SUB-ITEM 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO  
2.3.1 Estrato L4 200  

2.3.2 Estrato L3 100  

2.3.3 Estrato L2 50  

2.3.4 Estrato L1 20  

2.3.5 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Livro L4  20  

2.3.6 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Livro L3 10  

2.3.7 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Livro L2 5  

2.3.8 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Livro L1 2  

2.4 Capítulos de Livros na área de Educação Física (publicados ou aceitos com ISBN) - produção 
total (sem limite de pontuação e período de publica ção)  

PONTUAÇÃO 
DO  

SUB-ITEM 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO  
2.4.1 Estrato CL4 (dois no máximo por obra) 100  

2.4.2 Estrato CL3 (dois no máximo por obra) 50  

2.4.3 Estrato CL2 (dois no máximo por obra) 25  

2.4.4 Estrato CL1 (dois no máximo por obra) 10  

2.4.5 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Capítulo de Livro CL4 (dois no máximo por 
obra) 

10  

2.4.6 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Capítulo de Livro CL3 (dois no máximo por 
obra) 

5  

2.4.7 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Capítulo de Livro CL2 (dois no máximo por 
obra) 

2,5  

2.4.8 Adicional de posição de autoria (primeiro autor) - Capítulo de Livro CL1 (dois no máximo por 
obra) 

1  

  
PONTUAÇÃO TOTAL - ITEM 2  
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ATA DE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO  
 

(Preencher todos os campos, salvar em Word e enviar por email.) 
 

Nome do(a) candidato(a):  
Linha:   (    ) 1   (    ) 2   (    ) 4   (    ) 5        Nível: (    ) Mestrado   (    ) Doutorado 
 

Orientador (1ª opção):  
 

Orientador (2ª opção):  
 

O projeto dependerá de recursos financeiros, laboratórios e equipamentos específicos para sua 
realização? (    ) Sim   (     ) Não 
 

Descrição dos recursos necessários para realização 
 

 
 

Como os mesmos serão financiados? 
 

 
 

Em caso de aprovação, qual(is) fonte(s) de recursos para manutenção do(a) estudante em Maringá? 
(     ) Concorrerá à bolsa   (     ) Bolsa proveniente de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

(     ) Trabalhará. Onde? CH de trabalho?  
 

(     ) Outros:  
 
Pontuação provável do candidato, conforme preenchimento do formulário:  
 
Disponibilidade para cursar o programa:  (   ) Integral (   ) Parcial:       h/semanais 
 
Os campos abaixo deverão ser preenchidos na data da entrevista. 
 
Data: _______/_______/_________. 
 
 
Assinatura do(a) candidato(a): __________________________________________ 
 
 

Assinatura da banca:  
 

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Pontuação entrevista: 
 
0 = Não, de forma alguma                                                1,5 = Plenamente satisfatório 
 
Critérios 0 a 1,5 tópico 

1) O Memorial e/ou currículo está bem escrito e demonstra a maturidade 
acadêmica e profissional do candidato para ingressar no programa, na linha 
pesquisa pretendida? 
 

 

2) O Memorial e/ou currículo está bem escrito e demonstra coerência e 
consistência do candidato na linha de investigação para a qual ele está 
pleiteando o Doutorado? 
 

 

3) Ao longo de sua trajetória acadêmica o candidato disseminou suas 
produções? 

 

4) O projeto tem originalidade e ineditismo condizentes com um projeto de 
Tese (Doutorado) e Dissertação (Mestrado)? 
 

 

5) O candidato apresentou disponibilidade financeira e de tempo para 
cursar a pós-graduação? 
 

 

6) A apresentação foi clara, realizada no tempo, com clareza das 
informações e embasamento na literatura atualizada? 
 

 

7) O candidato respondeu às argüições demonstrando domínio do tema, 
embasamento teórico, segurança e polidez? 

 

Total   
 
 


