PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Edital de Ingresso de Alunos Especiais para cursar disciplinas no Programa de Pós-graduação em
Educação Física, Faculdade de Educação Física (2022/2)
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 2022.
1. Das etapas e cronograma:
1. Inscrições:
2. Emissão do boleto de pagamento da inscrição:
4. Seleção:
5. Divulgação dos requerimentos aprovados:
6. Interposição de recursos:
7. Homologação resultados:
8. Matrícula:

28/07 a 08/08/2022
28/07 a 08/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022

2. Das disciplinas, vagas, horários e locais:
DISCIPLINA/EMENTA

PROFESSOR

Dia
Horário

Créditos / Vagas
Carga
Horária

Seminário de Pesquisa
Estudo e análise de pesquisas da área da Educação Física.
Interação entre as linhas de pesquisa do programa de
mestrado em Educação Física.

Gisela Arsa

Local

Terça-feira
14 – 18h

4 / 60

10

Sala de aula
NAFIMES /
UFMT

Quinta-feira
14 – 18h

4 / 60

10

Sala de aula
NAFIMES /
UFMT

Quarta-feira
14 – 18 h

4 / 60

10

Sala de aula
NAFIMES /
UFMT

Disciplina
Condensada
(verificar
quadro
ANEXO I)

4 / 60

10

Sala de aula
NAFIMES /
UFMT

Quinta-feira
08 – 12h

4 / 60

10

Sala de aula
NAFIMES /
UFMT

Estatística Aplicada à Educação Física
Conceitos e aplicações de procedimentos estatísticos
Alexandre
paramétricos e não paramétricos com auxílio de
Konig
G. Prado
softwares computacionais aplicados aos diversos tipos de
pesquisa em Educação Física.

Tópicos Especiais em Biodinâmica
Aprofundamento em treinamento esportivo

II:

Disciplina destinada ao desenvolvimento de temáticas
específicas, relacionadas às linhas de pesquisa do Jacielle Carolina
programa, podendo ser desenvolvida no formato de
Ferreira
seminários e conferências. Estudo e análise dos diferentes
temas atuais em treinamento esportivo que apresentem
contribuição reconhecida para a área da Educação Física
e estreita relação com as linhas de pesquisa do programa.

Tópicos Especiais em Dinâmica do Esporte III:
Aspectos Socioculturais da Educação e do
Esporte
Estudo e análise dos diferentes temas atuais em Aspectos
Socioculturais e práticas corporais que apresentem
contribuição reconhecida para a área da Educação Física
e estreita relação com as linhas de pesquisa do programa.

Vitor Hugo
Marani

Tópicos Especiais em Dinâmica do Esporte IV:
Aprofundamento em Processos e Variáveis do
Treinamento
Estudo e análise dos diferentes métodos de treinamento
Henrique de
dos esportes em seus diferentes níveis (iniciação, escolar Oliveira Castro
e alto rendimento) e das avaliações de desempenho que
apresentem contribuição reconhecida para a área da
Educação Física e Esportes, e estreita relação com as
linhas de pesquisa do programa.

As disciplinas poderão se estender do dia 15/08/2022 a 23/12/2022, cabendo ao professor da disciplina apresentar o
cronograma de distribuição das aulas.
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Devido à pandemia do COVID-19, a UFMT pode vir a suspender as atividades presenciais, portanto, as disciplinas
serão oferecidas presencialmente, mas não é descartada a necessidade de uso de Tecnologias de Informação e
Comunicação - TIC, as quais demandam que o discente tenha computador e conexão à internet disponível. Nesse caso,
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.
3. Da emissão do boleto
O link de emissão do boleto para cada disciplina referente à taxa de inscrição estará disponível do dia 28/07/2022 até
22h59min do dia 08/08/2022, no site da Fundação Uniselva (http://www.fundacaouniselva.org.br). Deverá ser emitido
um boleto para cada disciplina a ser cursada.
4. Pagamento da taxa de inscrição
O valor da inscrição é de R$ 221,50 (Duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), podendo ser paga até o dia
08/08/2022. O pagamento deverá ser feito exclusivamente por meio de boleto bancário. Não será aceito agendamento
de pagamento.
5. Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas de 28/07/2022 a 08/08/2022 por e-mail, devendo explicitar no assunto do e-mail:
“Aluno Especial 2022/2”, anexando os documentos listados abaixo em formato PDF, e enviar para ppgef.fef@ufmt.br
a) Requerimento do candidato: em formulário próprio (ANEXO II)
b) 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;
c) Arquivo em formato PDF do diploma de graduação (frente e verso);
d) Currículo Lattes documentado (lattes.cnpq.br): anexar o currículo lattes em formato PDF, e todos os respectivos
comprovantes em formato PDF;
e) 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.
f) 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.
6. Seleção
A seleção para os alunos especiais será feita mediante análise da documentação apresentada. A coordenação do 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.
7. Divulgação dos requerimentos aprovados
O resultado da seleção será divulgado publicamente na página oficial do PPGEF (www.ufmt.br/curso/ppgef) no dia
10/08/2022.
8. Interposição de recursos
Caberá recurso ao resultado dos requerimentos aprovados no dia 11/08/2022, 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 PósGraduação em Educação Física via e-mail (ppgef.fef@ufmt.br), assinada, digitalizada em formato PDF e com a ficha de
inscrição anexada em formato PDF.
9. Homologação dos resultados
A homologação das inscrições ocorrerá no dia 12/08/2022, após análise dos recursos, se for o caso.
10. Matrícula
Os candidatos aprovados serão matriculados entre os dias 12 a 15/08/2202
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11. 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 Pósgraduação 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 206/2022. 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, 28 de Julho de 2022

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ANEXO I

Cronograma da Disciplina Tópicos Especiais em Dinâmica do Esporte III: Aspectos
Socioculturais da Educação Física e do Esporte
Prof. Dr. Vitor Hugo Marani

Data
Dia
Horário
26/08/2022
Sexta-feira
14 – 18h
27/08/2022
Sábado
09 – 12h / 13:30 – 16:30h
23/09/2022
Sexta-feira
14 – 18h
24/09/2022
Sábado
09 – 12h / 13:30 – 16:30h
28/10/2022
Sexta-feira
14 – 18h
29/10/2022
Sábado
09 – 12h / 13:30 – 16:30h
25/11/2022
Sexta-feira
14 – 18h
26/11/2022
Sábado
09 – 12h / 13:30 – 16:30h
10/12/2022
Sábado
09 – 14h
15 horas - Atividades Virtuais (25% Carga Horária)

CH
04
06
04
06
04
06
04
06
05
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL – 2022/2
(CANDIDATO)
Eu, ________________________________________________________________ CPF nº ____________________
RG _____________________, órgão expedidor ____________________, nascido em ________/________/________
na cidade de ____________________________________________ do estado de ________________________,
residente na (endereço completo) ___________________________________________________________________,
n. ______, no bairro ______________________, na cidade ___________________________________, do estado
______________________, podendo ser contatado pelo telefone (_______) ______________________ ou celular
(______) ______________________, e e-mail ______________________________________________, estando o
currículo lattes disponível no link: ________________________________________________________________,
sendo graduado em ________________________________________ tendo concluído no ano de ______________ na
Instituição de Ensino __________________________________________________________________, venho por
meio desta REQUERER MATRÍCULA como aluno especial no curso de Pós-graduação em Educação Física desta
Instituição sob as especificações abaixo:
Disciplinas ofertadas nas quais desejo me matricular: (marque “X”)

DISCIPLINA

PROFESSOR

Seminário de Pesquisa

Gisela Arsa

Estatística Aplicada à Educação Física
Tópicos Especiais em Biodinâmica II:
Aprofundamento em treinamento esportivo
Tópicos Especiais em Dinâmica do Esporte III:
Aspectos Socioculturais da Educação e do
Esporte
Tópicos Especiais em Dinâmica do Esporte IV:
Aprofundamento em Processos e Variáveis do
Treinamento

Alexandre Konig G. Prado
Jacielle Carolina Ferreira

DIA
HORÁRIO

Marque um X nas
disciplinas que
deseja cursar

Terça-feira
14 – 18h
Quinta-feira
14 – 18h
Quarta-feira
14 – 18h

Vitor Hugo Marani

Disciplina
Condensada

Henrique de Oliveira Castro

Quinta-feira
08 – 12h

Sem mais para o momento, assino o presente.
Cuiabá/MT ______/________/2022
Atenciosamente,
ASS.______________________________________
Nome

