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EDITAL 2017 

Curso de Pós-graduação Especialização em 
 Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva (EFEPI) 

 

Com anuência da Diretora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ e de acordo 
com a legislação em vigor, a Coordenação do curso torna público, para ciência dos 
interessados, os procedimentos relativos à seleção dos candidatos para o Curso de Pós-
graduação Especialização em Educação Física escolar na perspectiva inclusiva, com 
previsão de início em agosto (2017.2). 

O referido curso objetiva promover a formação continuada de professores de Educação 
Física para atuar na Educação Básica, a fim de atender as premências atuais frente à 
inclusão na perspectiva democrática de Educação.  

Este é um curso gratuito em consonância com o caráter público da Universidade 
Federal. 

1 – DO CURSO: 

1.1 Carga horária:  420h 

1.2 Dia/Horário:  Sextas-feiras, de 13h às 21h 

1.3 Período de realização:  De agosto de 2017 à março de 2019 

1.4 Local das aulas:  Escola de Educação Física e Desportos, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (EEFD – UFRJ)  
Av. Carlos Chagas Filho, 540. 
Cidade Universitária-RJ 
21941-599 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil 

 
2 - DAS VAGAS: 

2.1 Serão 30 vagas, dentre as quais 6 vagas oferecidas na forma de cotas de ações 
afirmativas. 

2.2 Os candidatos para as vagas de ações afirmativas devem se autodeclarar negros 
ou indígenas. Pessoas com deficiência precisam comprovar a deficiência no ato 
da matrícula. 

2.3 Caso o candidato cotista não obtenha média para ocupar às vagas universais ele 
concorrerá as vagas destinadas aos cotistas. 

2.4 Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas, contudo pode 
haver reclassificação, conforme descrito do item 5.7 

 
3 – DA INSCRIÇÃO:  



3.1 A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Pós-graduação Especialização 
em Educação Física escolar na perspectiva inclusiva estará aberta no período de  
21/06/2017 à 30/06/2017, por meio do link 
https://goo.gl/forms/9SeN1wvXzkyJNoXn1  

3.2 É obrigatório preencher atentamente a ficha de inscrição online informando com 
veracidade todos os dados solicitados. 

3.3 Poderão inscrever-se no curso os portadores de diploma ou de declaração de 
conclusão de curso de Licenciatura em Educação Física reconhecido pelo MEC e 
que estejam, preferencialmente, em atividade no magistério público.  

3.4 A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não se poderá alegar 
desconhecimento.  

3.5 Todas as informações sobre as etapas do processo seletivo de candidatos ao 
curso serão divulgadas na página da EEFD-UFRJ (www.eefd.ufrj.br), sendo 
responsabilidade do candidato verificar os resultados e demais informações 
relativas à seleção. 

3.6 Situações não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão de Seleção. 
 

4 – DA SELEÇÃO:  
4.1 A seleção será feita em 2 etapas: (1ª) prova escrita e (2ª) entrevista (fase final);   
4.2 A prova escrita será dia 03/07/2017, às 18h na Escola de Educação Física e 

Desportos da UFRJ, em sala a ser amplamente divulgada. 
4.3 A prova escrita terá a duração máxima de duas horas e não será permitida 

consulta de qualquer natureza. 
4.4 Só serão encaminhados à 2ª etapa (fase final) os candidatos que forem 

classificados na 1ª com nota mínima de 7,0. 
4.5 As entrevistas dos candidatos encaminhados à 2ª etapa (fase final) serão 

realizadas no dia 07/07/2017, conforme escala a ser divulgada. 
4.6 A entrevista realizada pela Banca Examinadora avaliará aspectos diversos da 

aptidão do candidato para realização do curso de pós-graduação com base no 
texto com apresentação da justificativa para o ingresso no curso1, na defesa de 
sua trajetória, experiências e pretensões profissionais e acadêmicas. 

4.7 A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 11/07/2017, conforme 
cronograma anexo.  
 

5 - DA CLASSIFICAÇÃO:  
5.1 Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem, no mínimo, o grau 

7,0 (sete) na média entre as notas das duas etapas do Processo Seletivo.  
5.2 A classificação dos candidatos aprovados será realizada por ordem decrescente, 

de acordo com a nota final. 
5.3 Em caso de empate de candidatos no resultado final serão adotados como 

critérios de desempate, nesta ordem, a nota da prova escrita, a nota da 
entrevista e a idade dos candidatos, prevalecendo o mais idoso.  

                                                           
1 No link para inscrição 

https://goo.gl/forms/9SeN1wvXzkyJNoXn1
http://www.eefd.ufrj.br/


5.4 Serão considerados selecionados os candidatos aprovados e classificados dentro 
do número total de vagas oferecidas nesse Edital.  

5.5 O candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado, observando-se a ordem 
de classificação e o número de vagas.  

5.6 Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o 
preenchimento das vagas ofertadas, estas poderão permanecer sem 
preenchimento no final do processo seletivo. 

5.7 Havendo desistências de matrícula ou desclassificações, serão chamados os 
candidatos habilitados, obedecendo à ordem geral de classificação. 
 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA: 
A matrícula se dará em data a ser informada no dia da prova escrita. Toda documentação 
solicitada deverá ser entregue no dia matrícula, ordenada conforme itens a seguir: 

6.1 Uma foto 3X4 
6.2 Cópia autenticada da Carteira de Identidade (Não será aceita carteira de 

motorista por não constar a naturalidade.);  
6.3 Cópia autenticada do CPF (caso não conste na carteira de identidade);  
6.4 Cópia e original do Título de Eleitor;  
6.5 Cópia e original do Certificado de Reservista;   
6.6 Cópia e original da Certidão de Casamento (em caso de mudança de nome);  
6.7 Cópia autenticada do Diploma ou declaração de conclusão de curso de 

Licenciatura em Educação Física;   
6.8 Cópia e original do Histórico Escolar do Curso de Licenciatura em Educação Física;   

 

As aulas terão início dia 11 de agosto de 2017.  

 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2017.  

 

 

Profa Dra Michele Pereira de Souza da Fonseca 
Coordenadora do Curso 

SIAPE 2630144 
 

  

  

  



ANEXO I 
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

  

Atos Processo Seletivo Período 

Período de inscrição 21/06 à 30/06/2017 

1ª Etapa: Prova escrita 03/07/2017, às 18h 

Divulgação do resultado da 1ª etapa 05/07/2017 

2ª Etapa: Entrevista 07/07/2017, a partir das 15h 

Resultado final 11/07/2017 
 

  



ANEXO II 

TEMAS ESPECÍFICOS INDICADOS PARA A PROVA ESCRITA 

 

 Conceito de inclusão em Educação 

 Políticas relativas à inclusão em Educação 

 Processos de inclusão/exclusão na Educação e na Educação Física escolar 

 Reflexões acerca das práticas historicamente construídas na Educação Física 
escolar  

 Público potencialmente excluído na Educação Física escolar 

 

 

 

 


