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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) 

ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA 

 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 

 2020 - PRIMEIRO SEMESTRE 

 

1 - VAGAS: 

A Coordenação do Curso de Especialização em Neurociências, Esporte e Atividade Física 

concederá uma bolsa integral (100%) de ampla concorrência, uma bolsa integral (100%) para 

candidatos com deficiência, e uma bolsa integral (100%) de cotas sociais, segundo as normas da 

UFRJ. A bolsa de estudo compreenderá o período total do Curso de Especialização pactuado no 

Termo de Responsabilidade, celebrado com os candidatos aprovados.  

 

2 – FICHA DE INSCRIÇÃO: 

Além dos documentos referentes à inscrição no curso, os candidatos que quiserem se inscrever 

na prova para obtenção de bolsa deverão preencher a Ficha de inscrição na prova de bolsa, 

identificando o tipo de bolsa a que pretende concorrer. Após a seleção, os candidatos inscritos e 

selecionados para as bolsas de cota social deverão apresentar os documentos comprobatórios 

pertinentes.  

 

3 - PROCESSO SELETIVO: 

Prova escrita (discursiva) com base na bibliografia indicada. 

 

4 - DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO E LOCAL DA PROVA (DISCURSIVA): 

Data: 07/04/2020 - Horário: 15:00 horas (chegar com 30 minutos de antecedência) 

Duração: 2 (duas) horas 

Local: Escola de Educação Física e Desportos- Fundão. Sala a confirmar 

 

5 – BIBLIOGRAFIA PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1. Princípios da Neurociência. Schwartz, James H.; Jessell, Thomas M.; Kandel, Eric R. - 

Manole. 

5.2. Neurociências – Desvendando o Sistema Nervoso, 3a. Edição. Bear, Mark F. - Artmed. 

5.3. Neurociência Cognitiva – A Biologia da Mente, 2a.Edição. Ivry, Richard B.; Mangun, 

George R.; Gazzaniga, Michel S. - Artmed. 

5.4. Cem Bilhões de Neurônios. Lent, Roberto. Atheneu. 

5.5. Neurociência – Da mente e do Comportamento. Lent, Roberto. Guanabara Koogan. 

 

6 – NORMAS NO DIA DA PROVA: 

6.1. O ingresso do candidato ao local de prova far-se-á mediante apresentação do documento 

original de identidade (a mesma entregue na inscrição); 

6.2. Não será permitida a entrada do candidato no local de prova com agendas eletrônicas ou 

similares, telefone celular, etc. 

6.3. Durante a realização da prova não será permitida espécie alguma de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações. 
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6.4. Não haverá segunda chamada. 

6.5. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul. 

6.6. O não cumprimento dos horários e normas estipulados neste Edital irá desclassificar o 

candidato. 

 

7 - RESULTADO DA PROVA: 

Data: 14/04/2020 

Horário: a partir das 15:00 horas 

Local: Quadro de avisos da Secretaria Acadêmica do Curso e/ou E-mail. 

 

8 - CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: 

Será aprovado o candidato que obtiver a nota 7,0 (sete) na prova discursiva. Ocorrendo empate o 

critério de desempate será sorteio.  

 

9 - TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

No primeiro dia de aula do curso os candidatos aprovados na seleção de bolsas de estudos 

deverão assinar o Termo de Responsabilidade. A não assinatura desse termo irá acarretar a perda 

da bolsa de estudos e o candidato classificado a seguir será convocado para preencher a vaga. 

Nota: Caso o aluno não seja aprovado na seleção de bolsa, e queira realizar o curso, deverá 

consultar o Edital de Seleção, onde constam as Normas/Instruções sobre o curso. Os casos 

omissos na presente divulgação serão resolvidos pela Coordenação do Curso, não cabendo 

recursos de suas decisões. 

 

10- RELAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELOS BOLSISTAS 

 

10.1- A aula iniciará às 9h. Chegar 30 minutos antes para organizar e instalar o material e 

aparelhos necessários (i.e., Datashow, chamada caneta e apagador de quadro branco, caixa de 

som, notebook do professor, etc).  

10.2 - Serão disponibilizadas duas listas de presença para a turma: 

•Turno da manhã: Entregar a lista aos alunos no início da aula e retirá-la às 10h:30min, 

entregando a coordenação. 

•Turno da tarde: Entregar a lista aos alunos no retorno do almoço e retirá-la às 15h:30min, 

entregando a coordenação. 

10.3 - Gerenciar os horários dos intervalos para o lanche: Um intervalo pela manhã e outro no 

turno da tarde (a combinar com o professor) - Ambos os intervalos com 15 minutos. 

10.4 - Ao final da aula, recolher todo o material utilizado e entregá-lo a coordenação. 

10.5 - Obter com o professor o material de aula que será disponibilizado para a turma e repassá-

lo a todos. 

10.6 - Solicitar ao professor o tipo de avaliação que ele irá passar para a turma: trabalho ou 

prova; quais textos serão usados; data para entrega; regras do trabalho (ex., número de folhas, 

tema), assim como textos complementares fornecidos pelo professor. Informar os dados da 

avaliação para a Coordenação. 

10.7 – Comunicar a coordenação, imediatamente, qualquer problema que aconteça na turma. 

 

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2020. Coordenação do Curso. 


