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Edital de Ingresso de Alunos Especiais para cursar disciplinas no Programa de Pós-graduação 

em Educação Física, Faculdade de Educação Física (2020/2) 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Física, da Faculdade de 

Educação Física (UFMT), oficializa por meio deste edital a abertura do processo seletivo de 

ingresso de alunos especiais para cursar disciplinas do MESTRADO em Educação Física no 

Segundo Semestre Letivo de 2020.  

 

Das etapas: 

1. Emissão do boleto de pagamento da inscrição: 24 a 27/07/2020 

2. Fim do período para pagamento do boleto de inscrição: 29/07/2020 

3. Inscrições: 01/08/2020 a 04/08/2020 

4. Seleção: 05/08/2019 a 06/08/2020 

5. Divulgação dos requerimentos aprovados: 07/08/2020 

6. Interposição de recursos: 08/08/2020 

7. Homologação resultados: 10/08/2020 

8. Matrícula: 11/08 a 15/08/2020 

 

Das disciplinas, vagas e horários:  

 

Devido a pandemia do COVI-19, a UFMT suspendeu as atividades presenciais, portanto, as 

disciplinas serão oferecidas a distância, por meio do uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC, as quais dependem que o discente tenha computador e conexão à internet 

disponível. Haverá encontros virtuais por meio de videoconferência nos dias e horários de aula 

estabelecidos abaixo, de acordo com o cronograma apresentado pelo professor da disciplina. 

 
DISCIPLINA/EMENTA PROFESSOR DIA 

HORÁRIO 

C.H. CRÉDITOS VAGAS PERÍODO* 

Metodologias de Ensino 

Aplicadas ao Treino Tático-

Técnico 

Abordagem teórico-prática 

dos procedimentos 

inerentes ao processo de 

ensino-aprendizagem-

treinamento aplicados aos 

esportes. 

Layla Maria 

Campos 

Aburachid 

Sexta 

14 – 18 h 
60 4 10 

17/08 a 

11/12/2020 

Seminários de Pesquisa  

Estudo e análise dos 

diferentes temas atuais que 

apresentem contribuição 

reconhecida para a área 

da Educação Física e 

estreita relação com as 

linhas de pesquisa do 

Programa. 

Jacielle 

Caroline 

Ferreira 

  Terça-feira 

14 – 18 h 
60 4 10 

17/08 a 

11/12/2020 

Atividade Física e Distúrbios 

Metabólicos  

A disciplina abordará o 

conceito, epidemiologia, 

fisiopatologia, fatores de 

risco, efeito agudo e 

crônico do exercício físico, 

Lucieli 

Teresa 

Cambri 

Quarta-feira 

14 – 18h  
60 4 10 

17/08 a 

11/12/2020 

http://www.ufmt.br/servicos/posgraduacao/mestrado/Mestrado_em_Ciencias_da_Saude_2008_FCM_230807.htm#top#top
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cuidados durante a prática 

do exercício das doenças 

cardio-metabólicas 

(obesidade, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial 

e síndrome metabólica) 

Estatística Aplicada à 

Educação Física 

Abordagem dos principais 

modelos estatísticos 

aplicados à pesquisa 

científica na área da 

Educação Física. 

Alexandre 

Konig 

Garcia 

Prado 

Quinta-feira 

14 – 18h 
60 4 10 

17/08 a 

11/12/2020 

*o período pode se estender em caso de existência de feriados (municipais, estaduais, 

nacionais). 

 

1. Da emissão do boleto 

O link de emissão do boleto para cada disciplina referente à taxa de inscrição estará 

disponível das 00h00min do dia 24/07/2020 até as 23h59min do dia 27/07/2020, no site da 

Fundação Uniselva (http://www.fundacaouniselva.org.br). Deverá ser emitido um boleto para 

cada disciplina a ser cursada. 

 

2. Pagamento da taxa de inscrição 

O valor da inscrição é de R$ 196,40 (Cento e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos), 

podendo ser paga até o dia 29/07/2020. O pagamento deverá ser feito exclusivamente por meio 

de boleto bancário. 

 

3. Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas de 01/08/2020 a 04/08/2020 por e-mail, devendo explicitar 

no assunto do e-mail: Aluno Especial 2020/2, anexando os documentos listados abaixo em 

formato PDF, e enviar para sec.ppgef@gmail.com 

 

1. Requerimento do candidato: em formulário próprio (Ficha de inscrição - aluno especial), 

que poderá ser obtido por meio do link 

(https://drive.google.com/file/d/1AjOTngPaFRMHVcCWZDfHG4mDWOH9Zx9K/view?usp=

sharing);  

2. Arquivo em formato PDF dos documentos pessoais (RG, CPF, título de eleitor com 

comprovante de votação na última eleição; e quitação com o serviço militar para o sexo 

masculino) para autenticação administrativa; 

3. Arquivo em formato PDF do diploma de graduação (frente e verso); 

4. Currículo Lattes documentado (lattes.cnpq.br): anexar o currículo lattes em formato PDF, 

e todos os respectivos comprovantes em formato PDF; 

5. Comprovante de pagamento da Taxa de inscrição em formato PDF: Somente será aceito 

como comprovante de pagamento o Boleto Bancário, com autenticação de 

pagamento original ou o Boleto Bancário, com o comprovante de pagamento original 

emitido pelos caixas eletrônicos (em formato PDF). Não serão aceitos 

comprovantes de agendamento de pagamento emitidos pelos caixas eletrônicos.  

Justificativa: digitada e em formato PDF, explicando os motivos pelos quais pretender cursar a 

disciplina. Caso o candidato pretenda cursar mais de uma disciplina, o mesmo deverá anexar 

uma justificativa para cada disciplina. A secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Educação Física não considerará inscrições com rasuras nas fichas, preenchidas de forma 

incorreta ou incompletas, sem os devidos documentos em formato PDF, tampouco se 

responsabilizará por erros em inscrições realizadas por procuração.  

 

http://www.fundacaouniselva.org.br/
mailto:sec.ppgef@gmail.com?subject=Aluno%20Especial%202020/2
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4. Seleção 

A seleção para os alunos especiais será feita mediante análise da documentação apresentada. 

O Colegiado de Curso, em concordância com o professor responsável pela disciplina, decidirá 

e divulgará os requerimentos aprovados, sendo o aluno pretendente avaliado pelo Currículo 

Lattes documentado e pela justificativa. 

 

5. Divulgação dos requerimentos aprovados 

O resultado da seleção será divulgado, publicamente na página oficial da UFMT 

(http://www.ufmt.br), a partir das 08 h do dia 07/08/2020. 

 

6. Interposição de recursos 

Caberá recurso ao resultado dos requerimentos aprovados no dia 08/08/2020, desde que 

enviado no prazo de 24 horas (um dia útil) após divulgação dos requerimentos aprovados. A 

interposição de recurso deverá ser efetuada mediante justificativa documentada, se for o caso. 

A justificativa deverá ser encaminhada à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física via e-mail (mestradoef@ufmt.br), assinada, digitalizada em formato PDF e com 

a ficha de inscrição anexada em formato PDF. 

 

7. Homologação dos resultados 

A homologação das inscrições ocorrerá no dia 10 de agosto de 2020, após análise dos recursos, 

se for o caso. 

 

8. Matrícula 

 

Os candidatos aprovados deverão solicitar sua matrícula por e-mail (sec.ppgef@gmail.com) 

entre os dias 11/08/2020 a 15/08/2020, anexando seu documento de identificação pessoal com 

foto digitalizado em formato PDF. 

 

Das disposições gerais  

Os alunos especiais poderão frequentar unicamente as aulas da disciplina nas quais estiverem 

matriculados e deverão submeter-se a todos os exames de avaliação aplicados aos alunos 

regulares. É importante ressaltar que o aluno PODERÁ se inscrever e matricular-se para mais de 

uma disciplina por semestre. 

As atividades realizadas pelo aluno especial não lhe conferem qualquer direito a uma vaga 

como aluno regular no Curso de Pós-graduação em Educação Física. As vagas para aluno 

regular somente poderão ser preenchidas por candidatos aprovados no processo seletivo 

específico. Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o Programa de Pós-

graduação em Educação Física, o aluno poderá solicitar aproveitamento dos créditos obtidos 

como aluno especial para a integralização dos créditos exigidos pelo curso, conforme 

especificado no Regimento do Programa. Esta solicitação deverá ser autorizada pelo colegiado 

do curso, conforme prevê a Resolução Consepe nº 05/2008. 

Os mesmos direitos e deveres aplicados aos alunos regularmente matriculados no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Física serão aplicados aos alunos especiais, referente à presença 

nas aulas, participação das avaliações e cobranças dos estudos.  

 

O Programa de Pós-graduação em Educação Física se reserva o direito de não preencher todas 

as vagas oferecida neste processo seletivo. 

  

 

Cuiabá, 16 de julho de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Gisela Arsa da Cunha 

Coordenadora do PPG em Educação Física  
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