
Edital 67, de 10 de fevereiro de 2021
Doutorado em Educação Física

Área de Concentração: Estudos da Motricidade Humana 
Edital para o Processo de Seleção dos Candidatos para 2021

A  Escola  de  Educação  Física  e  Desportos  da  UFRJ  torna  pública  a  abertura  das  
inscrições para o exame de seleção visando o preenchimento de 15 (quinze) vagas 
discentes, em nível de Doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Educação Física,  
na Área de Concentração “Estudos da Motricidade Humana”.

Parágrafo Único – Considerando-se a atual situação de pandemia que impede as ações 
acadêmicas presenciais, este Edital é de caráter simplificado.

Título I
                                                  Das Inscrições

Art.  1º. O  atual  processo  seletivo  destina-se  ao  provimento  das  vagas  discentes 
distribuídas por orientador, conforme discriminado na Tabela 1.

Tabela 1 – Quadro de vagas ofertadas pelos docentes (AC – Ampla concorrência)

Orientador(a) AC Total

Alair Pedro Ribeiro de Souza e Silva 1 1
Bianca Miarka 1 1
Carlos Gomes de Oliveira 1 1
Clynton Lourenço Correa 1 1
Fernando Augusto M. S. Pompeu 2 2
Humberto Lameira Miranda 1 1
Ingrid Bárbara Ferreira Dias 2 2
Jefferson da Silva Novaes 1 1
Luis Aureliano Imbiriba Silva 1 1
Michel Silva Reis 1 1
Paula Guedes Cocate 1 1
Sílvio de Cássio Costa Telles 1 1
Verônica Salerno Pinto 1 1

§ 1º.  Em havendo bolsas de estudo para Curso de Doutorado oferecidas por órgão de 
fomento, estas serão oferecidas obedecendo, sempre, ao ranqueamento feito com base 
na pontuação obtida no processo seletivo.

§ 2º. O Programa de Pós-Graduação em Educação Física não garante a qualquer aluno o 
fornecimento de bolsa de estudo.

Art. 2º.  As  inscrições  serão  gratuitas  e  deverão  ser  realizadas  no  período  entre 
22/03/2021 e 26/03/2021, exclusivamente por meio de envio da documentação ao e-
mail concursoppgef@eefd.ufrj.br, conforme instruções deste Edital 2021. 
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§ 1º.  Toda a documentação será recebida  exclusivamente  em meio digital, através de 
arquivos em formato Portable File Document (PDF), até as 23h59 do dia 26 de março de 
2021.

§ 2º. Não serão aceitas inscrições encaminhadas fora dos prazos estipulados no caput 
deste artigo.

Art. 3º.  No ato da inscrição, deverão ser anexadas cópias dos seguintes documentos:
I. Fotografia 3x4;
II. Diploma de graduação em nível superior; 
III. Diploma de conclusão de curso de mestrado reconhecido pela CAPES ou 

um dos documentos descritos no Art. 5º.
IV.  Histórico escolar do curso de Mestrado;
V. Título de eleitor;
VI. CPF;
VII. Carteira de identidade, ou Passaporte no caso de candidato estrangeiro;
VIII. Certificado de reservista militar (no caso de candidatos do sexo masculino);
IX. Ficha de inscrição (em anexo a este edital) devidamente preenchida e assinada 

pelo candidato; 
X. Curriculum vitae,  registrado na Plataforma  Lattes do CNPq,  acompanhado de 

documentos comprobatórios das informações prestadas;
XI. Projeto de pesquisa;

§ 1º. Os documentos descritos nos itens de I a VIII deverão ser digitalizados e agrupados 
em  um  único  arquivo  PDF  (Arquivo  1),  assim  codificado:  DOCUMENTOS-NOME-
SOBRENOME-DOUTORADO2021. 

§ 2º.  O Currículo Lattes com seus respectivos documentos comprobatórios, na ordem 
preconizada no Art.7º, § 4º , devem ser agrupados em um único arquivo PDF (Arquivo 2), 
assim codificado: CURRICULO-NOME-SOBRENOME-   DOUTORADO2021

§  3º.  O  projeto  de  pesquisa  deve  ser  enviado  em  formato  PDF  (Arquivo  3),  assim 
codificado: PROJETO-NOME-SOBRENOME- DOUTORADO2021

§ 4º.  A Ficha de inscrição (Arquivo 4) devidamente preenchida e assinada pelo candidato 
deve  ser  enviada  em  formato  PDF,  assim  codificada:  FICHA-NOME-SOBRENOME- 
DOUTORADO2021

§ 5º. Candidatos estrangeiros, não residentes no Brasil e que não possuem CPF estarão 
isentos da necessidade de apresentar currículo registrado na plataforma Lattes, e deverão 
fazê-lo em outro formato, mas não estarão isentos da apresentação de documentação 
comprobatória.

Art. 4º.  A falta de qualquer documento exigido no Art. 3º implicará na pontuação nula, a 
ser atribuída na etapa de avaliação do currículo, prevista no Art. 7º, § 1º, inciso I.

Art. 5º.  Caso o candidato não possua ainda o diploma de mestrado, deverá apresentar 
certificado  de  conclusão  do  curso  de  mestrado  reconhecido  pela  CAPES  ou  ainda,  
declaração original onde conste que o candidato está cursando o último período e está 
em fase de conclusão do mesmo.

Art. 6º.  Tão logo as atividades presenciais se iniciem, os aprovados deverão apresentar os 



documentos  originais,  ficando  sujeitos  ao  cancelamento  da  matrícula  e/ou  ao 
desligamento  do  curso,  caso  haja  divergência  entre  as  informações  que  ensejem  em 
impedimento legal à sua continuidade.

Parágrafo Único. No ato da matrícula no PPGEF o aluno deverá apresentar o documento 
original do certificado de conclusão ou diploma de conclusão do mestrado.

Título II
Do Processo de Seleção

Art. 7º.  Os professores do PPGEF serão responsáveis pelo processo seletivo, que ocorrerá 
em três etapas.

§ 1º. Cada etapa receberá nota entre zero e dez, sendo todas de caráter eliminatório,  
sendo cinco (5,0), a nota de corte para eliminação em qualquer uma delas.

I. Avaliação do currículo. 
II. Avaliação do Projeto de Pesquisa
III. Prova de língua inglesa

§ 2º. As etapas de avaliações do currículo e projeto de pesquisa terão, também, caráter 
classificatório. 

§ 3º. A avaliação do currículo será baseada nas pontuações e pesos discriminados na 
Tabela 2. 

§  4º.  Os  documentos  comprobatórios  que  acompanham  o  currículo  deverão  ser 
organizados  de  tal  forma  que  estejam,  sequencialmente,  na  MESMA  ORDEM  que 
aparecem na Tabela 2.  O não cumprimento deste quesito implicará na invalidação da 
pontuação equivalente. 

§ 5º. A nota da avaliação do currículo (NC) será obtida como:

NC=
(2xnotadogrupo 1)+(2xnotadogrupo 2)+(6 xnotadogrupo 3)
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Tabela 2 – Pontuação do currículo lattes para os candidatos ao Doutorado
GRUPO 1 - TÍTULOS E FORMAÇÃO ACADÊMICA (PESO 2) Pontuação
Especialização (máximo de 2 certificados) 0,5
Mestrado (máximo 1 certificado ou declaração do orientador
com data de defesa)

1

Doutorado (máximo 1 certificado) 1,5
TOTAL MÁXIMO 3,5

GRUPO 2 - ATIVIDADES DE DOCÊNCIA (PESO 2) Pontuação
Disciplina de Graduação com carga horária de 20h (máximo 
de
40h)

0,25

Disciplina de pós-graduação latu sensu com carga horária de
20h (máximo de 40h)

0,25

Orientação de graduação (máximo de 4 orientações) 0,1

Orientação de especialização (máximo de 4 orientações) 0,2

TOTAL MÁXIMO 2,2

GRUPO 3 - ATIVIDADE DE PESQUISA E EXTENSÃO (PESO 6) Pontuação
Participação em grupo de estudo/pesquisa de orientador do 
PPGEF por no mínimo 6 meses 8,5

Participação em grupo de estudo/pesquisa orientador de 
outro Programampor no mínimo 6 meses 0,4

Atuação como monitor por semestre (máximo de 2 
semestres)

0,1

Aluno de IC por semestre (máximo de 2 semestres) 0,2
Apresentação de trabalho em congresso, jornada, simpósio e
similares (máximo de 4 trabalhos)

0,2

Art.s publicados ou aceitos para publicação em Educação
Física - Com JCR (máximo de 2 Art.s)

1

Art.s publicados ou aceitos para publicação em Educação
Física - Sem JCR (máximo de 2 Art.s)

0,5

Art.s publicados ou aceitos para publicação em outra área - 
Com JCR (máximo de 2 Art.s)

0,5

Art.s publicados ou aceitos para publicação em outra área -
sem JCR (máximo de 1 Art.)

0,2

Trabalho completo ou resumo publicado em anais de evento
científico (máximo de 2 trabalhos)

0,1

Capítulo de livro publicado (máximo de 1 capítulo) 0,3
TOTAL MÁXIMO 15

  
 § 6º.   As notas da avaliação do currículo serão divulgadas  em 31/03/2021. Eventual 
recurso contestando o resultado dessa fase deverá ser submetido ao PPGEF, por escrito,  
em  documento  assinado  pelo(a)  interessado(a),  escaneado  e  enviado  ao  e-mail 
concursoppgef@eefd.ufrj.br até o dia 01/04/2021. O resultado do julgamento será dado 
em 05/04/2021.
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§ 7º. Sobre a construção e avaliação do Projeto de Pesquisa:
I. Os  projetos  dos  candidatos  deverão  conter,  necessariamente,  os  seguintes 

tópicos:
a) Folha de rosto com o título do projeto de pesquisa e nome do candidato;
b) Resumo;
c) Introdução;
d) Objetivo(s);
e) Materiais e métodos (incluindo estatística, se aplicável);
f) Cronograma;
g) Referências.
II. A nota da avaliação da parte escrita do projeto levará em conta os aspectos 

relacionados nas alíneas de  a até  e  discriminados abaixo. Os pesos serão iguais para 
cada item e a nota final será a média aritmética simples das notas que serão atribuídas 
por três avaliadores.

a) Registro linguístico e adequação da redação científica (2,0 pontos);
b) Adequação à formatação (2,0 pontos);
c) Capacidade  argumentativa  -  Domínio  da  temática/Coerência  entre  linha  de 

pesquisa e projeto (2,0 pontos);
d) Atualidade e consistência teórica (2,0 pontos);
e) Adequação do método e exequibilidade do cronograma (2,0 pontos).

§ 8º.  A  avaliação do conhecimento de língua inglesa será feita  por meio de prova 
aplicada pelo PPGEF.

§ 9º. A prova de língua inglesa será formada por questões de múltipla escolha.  As 
questões  serão  formuladas  a  partir  de  um  texto,  que  será  enviado  para  o  e-mail 
(fornecido  no  ato  da  inscrição)  de  cada  candidato  às  10:00h  do  dia  08/04/2021,  
considerando uma tolerância de 20 minutos  por  conta de eventuais  problemas de 
conexão com a internet. A prova será aplicada no dia 09/04/2021, com início às 10:00h 
encerramento  às  10:30h.  A  prova  será  realizada  online,  aplicada  no  link que  será 
enviado  para  os  e-mails  dos  candidatos  uma hora  antes  do  início  da  mesma.  Em 
qualquer momento, serão permitidos os usos de recursos auxiliares, como dicionários, 
tradutores eletrônicos etc.

§ 10º.  O Resultado desta fase será divulgado em 12/04/2021 e e eventual  recurso 
relativo  à  mesma  deverá  ser  submetido  ao  PPGEF,  por  escrito,  em  documento 
assinado  pelo(a)  interessado(a),  escaneado  e  enviado  ao  e-mail 
concursoppgef@eefd.ufrj.br no dia 13/04/2021. O resultado do julgamento será dado 
em 14/04/2021.

Art. 8º. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 15/04/2021.

____________________________ ____________________________
Prof. Dr. Alexandre Palma de Oliveira            Prof.ª Dr.ª Sílvia Maria Agatti Lüdorf
         Vice-Diretor da EEFD        Coordenadora do PPGEF
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Anexos ao Edital

I - Cronograma

Inscrições 22 a 26/03/2021

Etapa 1- Análise da documentação e currículo lattes Até 31/03/2021

Resultado Etapa 1 31/03/2021

Recurso ao Resultado Etapa 1 01/04/2021

Resposta a recurso 05/04/2021

Etapa 2 - Análise do Projeto 08/04/2021

Etapa 3 - Prova de língua inglesa 09/04/2021

Resultado 12/04/2021

Recurso ao Resultado 13/04/2021

Resposta a recurso 14/04/2021

Resultado final 15/04/2021

II- Ficha de Inscrição: Páginas 7 e 8
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