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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

NEUROCIÊNCIAS, ESPORTE E ATIVIDADE FISICA 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS, ESPORTE E ATIVIDADE FISICA 

2017 
  

Estão abertas as inscrições para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS, 

ESPORTE E ATIVIDADE FISICA no período e condições abaixo especificados: 

 

1 - DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO: 

O curso terá a duração de 18 (dezoito) meses. As aulas estão previstas para o período de 05 de 

agosto de 2017 a 15 de dezembro de 2018, e serão ministradas aos sábados (quinzenalmente) no 

horário de 8:00 horas às 18:00 horas, totalizando a carga horária de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) deverá ser finalizado em janeiro de 2019.   

 

2 - DA APROVAÇÃO NO CURSO: 

a) A frequência mínima é de 75%(setenta e cinco por cento) em cada disciplina; 

b) Deverá ser cumprida a carga didática e demais atividades obrigatórias do curso; 

c) Serão considerados aprovados os alunos que lograrem os conceitos A, B ou C, em todas as 

disciplinas cursadas, e no trabalho final de curso (monografia). Será necessário também obter o 

coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou superior ao valor mínimo determinado pelo 

curso. 

d) O aluno terá sua matrícula automaticamente cancelada quando obtiver conceito D em uma 

disciplina do curso. 

e) A aprovação do trabalho de conclusão deverá ocorrer conforme abaixo: 

A apresentação do trabalho de conclusão, na forma de monografia, é obrigatória ao final do Curso, 

constituindo uma de suas atividades. A Monografia será um trabalho escrito (impresso), no qual o 

aluno deverá demonstrar capacidade no desenvolvimento conceitual do tema escolhido, e será 

avaliada por uma banca examinadora composta por dois membros. A monografia deverá ser 

acompanhada por orientador aceito pela Coordenação do respectivo curso. Sem a apresentação do 

trabalho de conclusão, o aluno não terá concluído o curso. 

 

3 - DA CERTIFICAÇÃO: 

Será emitido e registrado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro/UFRJ. 

 

4 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 

Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. 

Carlos Chagas Filho, 540 – Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ. 

 

5 - BOLSA DE ESTUDOS: 

O candidato interessado a concorrer a uma bolsa de estudo deverá consultar o Edital de Seleção de 

Bolsa - 2017. 

 

6 - DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

As inscrições estarão abertas no período de 01 a 31 de julho de 2017, e poderão ser realizadas de 

forma presencial ou via sedex. O endereço é: Departamento de Biociências da Atividade Física. 

Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Carlos 
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Chagas Filho, nº 540 – CEP: 21.941-599 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ 

O candidato deverá apresentar/encaminhar a documentação completa informada nesta Divulgação. 

As inscrições presenciais deverão ser realizadas as quartas, quintas ou sextas-feiras, das 10:00 h às 

16:00 h, na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ. 

 

É obrigatório a entrega/envio de todos os documentos abaixo mencionados, sem os quais os 

candidatos não serão considerados inscritos: 

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (final da Divulgação); 

b) Curriculum vitae (máximo de duas folhas); 

c) 2(duas) fotos 3x4 (recentes) com o nome no verso; 

d) Fotocópia da carteira de identidade (RG) e do CPF. Não serão aceitos a carteira de habilitação ou 

a carteira de trabalho; 

e) Fotocópia (frente e verso) autenticada do diploma de graduação ou declaração/certidão de 

conclusão. Serão aceitas inscrições de graduando a partir do último período, esses alunos deverão 

entregar declaração da faculdade;  

f) Fotocópia do certificado militar; 

g) Fotocópia do título de eleitor; 

h) Fotocópia do comprovante de residência; 

 

Candidatos estrangeiros:  

a) Deverão apresentar adicionalmente a fotocópia do passaporte com visto de entrada no Brasil; 

b) Candidatos estrangeiros radicados no Brasil deverão apresentar fotocópia da carteira de 

identidade de estrangeiro e do CPF, emitidos pelo Governo Brasileiro. 

c) O título de graduação obtido no exterior deverá estar revalidado pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Apenas serão aceitos o título já revalidado. 

 

7 - DO CONTRATO: 

O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (grupo fechado), a ser firmado entre o candidato, 

a Escola e Educação Física e Desportos e a COPPETEC (conveniada à UFRJ), deverá ser 

preenchido (digitado) com os dados no campo CONTRATANTE, ficando os demais itens 

inalterados. Após o preenchimento o candidato deverá imprimir 3(três) vias de igual teor, assinar e 

rubricar. O candidato deverá escolher se irá preencher e imprimir o contrato com pagamento à vista 

ou o contrato com pagamento parcelado. As duas opções de contrato estarão disponíveis no site, 

junto a essa divulgação. 

 

8 - NÚMEROS DE PARCELAS E VALOR DAS MENSALIDADES: 

Valor parcelado: 

18 (dezoito) parcelas de R$ 380,00 (trezentos oitenta reais). 

Valor à vista: 

Para pagamento à vista será dado o desconto de 10% (dez por cento) no valor total do curso. 

O candidato deverá fazer a opção da forma de pagamento escolhendo o contrato a ser preenchido 

(final da Divulgação). 

 

9 - NÚMEROS DE VAGAS: 

50 vagas  

 

10 - PÚBLICO ALVO: 

Profissionais GRADUADOS em educação física, psicologia, fisioterapia, pedagogia, medicina, 
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enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia ou serviço social e outras áreas afins relacionadas 

ao esporte e exercício físico.  

 

11 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO (resumido): 

Metodologia da Pesquisa/ Leitura de artigos científicos e elaboração do TCC/ Bioestatística  

Aprendizagem: comportamento e desenvolvimento motor 

Processos Cognitivos no Esporte e Exercício 

Neurociências e Exercício Físico: qualidade de vida 

Neuroquímica, Nutrição, Esporte e Exercício 

Esporte e Exercício no Desenvolvimento Motor e Cognitivo 

Seminário 

Pesquisa de Monografia 

 

 

12 - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELO CEPG, Conselho de Ensino para 

Graduados da UFRJ: 

Processo nº 23079.036572/2016-94- Criação do Curso aprovada em 10/03/2017. 

 

 

13 – INFORMAÇÕES: 

Maiores informações através de: 

 E-mail neurociencias_esporte@eefd.ufrj.br  
Celular: 971617318 
 
 

Rio de Janeiro, 10/06/2017. 
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