
 
 

Universidade Federal do Rio Grande 
Instituto de Educação 

Curso de Educação Física 
Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 

Física Escolar 
 

Edital N° 01/2013 
Processo Seletivo para o ingresso no Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Educação Física Escolar 2013/2 
 

 

A Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu em Educação Física Escolar no 

uso de suas atribuições e, em conformidade com o RGU-FURG, torna público para 

conhecimento dos(as) interessados(as), o processo de seleção dos(as) candidatos(as) ao 

Curso de ESPECIALIZAÇÃO em EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, nos termos 

estabelecidos neste Edital.  

 

1. Da Inscrição  
As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Especialização em Educação Física 

Escolar estarão abertas no período de 27 de junho a 27 de julho de 2013, na Divisão de 

Protocolo da FURG.  

1.1 Poderão inscrever-se como candidatos(as) portadores de diploma do Curso de  

Licenciatura em Educação Física ou atestado de que está cursando o último semestre da 

referida graduação ou outra Licenciatura Plena, desde que sua área de atuação esteja 

presente na Escola.  

1.2 É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição que se encontra em 

anexo a este Edital. (Anexo 1)  

O requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Fotocópia do Diploma da Licenciatura ou atestado de conclusão de Curso conforme 

item 1.1. 

b) Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação. 

c) Curriculum Vitae – CNPQ – Atualizado no Lattes (http://lattes.cnpq.br) com 

documentação comprobatória (fotocópia dos comprovantes, não sendo necessário 

autenticá-los). 

d) Fotocópia da Carteira de Identidade, do CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de 

Reservista e Certidão de Casamento, esta em caso de mudança do nome. 

e) uma foto 3x4. 

f) Carta de Intenções em 3 vias separadas contendo: um relato de experiência, 

profissional e/ou acadêmica, do(a) candidato(a); uma exposição de motivos do seu 

interesse pelo curso e possíveis temas de estudo, devidamente justificado.  

1.3 Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Divisão de Protocolo da 

FURG poderão se inscrever através do envio de toda a documentação e do requerimento 

de inscrição por Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 



27 de julho de 2013. Não serão aceitas as inscrições enviadas após essa data. Endereço: 

Divisão de Protocolo da FURG – Av. Itália Km 8 – Campus Carreiros – CEP: 96201-

900 Rio Grande/RS. 

1.4 Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 

houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição.  

1.5 Informações: Coordenação do Curso de Especialização em Educação Física Escolar 

no Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande – Centro Esportivo, Rio 

Grande, RS. Fones: (53) 3233.6911; e-mail: ie.especialização.efe@furg.br  

6- A listagem oficial das inscrições homologadas será divulgada no dia 31 de julho de 

2013 na Secretaria do Colegiado do Curso e na página da FURG na internet 

(www.furg.br). 

 

2. Da Seleção  
O Exame de Seleção ao Curso será realizado pela Comissão de Seleção designada pela 

Coordenação do Curso, no período definido no edital e basear-se-á nos seguintes 

procedimentos:  

2.1 A primeira etapa, que tem caráter eliminatório, consistirá na realização de uma 

prova escrita (dia 10 de agosto de 2013, iniciando às 9:00 nove horas) com duração de 

até três horas. O(A) candidato(a) deverá estar presente no local, data e hora 

determinados para a prova. A prova será dissertativa e sem consulta, a partir de algum 

tema vinculado à Educação Física Escolar. A divulgação dos aprovados nesta etapa será 

realizada até o dia 14 de agosto de 2013, na Secretaria do Colegiado do Curso de 

Educação Física e na página da FURG na internet e contemplará data, horário e local 

que cada candidato(a) será submetido(a) a prova de entrevista.  

2.2 A segunda etapa, que tem caráter classificatório, consistirá de Prova de Entrevista 

(dias 16 e 17 de agosto de 2013, iniciando às 14:00 horas – quatorze horas).  

2.3 A terceira etapa, de caráter classificatório, consistirá na avaliação do Currículo 

Lattes documentado (dia 19 de agosto de 2013).  

2.4 A divulgação do resultado final ocorrerá até o dia 23 de agosto de 2013, às 19 horas 

na Secretaria do Colegiado do Curso e na página da FURG na internet.  

2.5 Todo o processo de Seleção para o Curso de Especialização em Educação Física 

Escolar será realizado no Curso de Educação Física da FURG, localizado no Centro 

Esportivo – Av. Itália Km 8 – Campus Carreiros e obedecerá ao seguinte cronograma:  

- de 27/06/2013 a 27/07/2013 – período de inscrições;  

- dia 31/07/2013 – listagem oficial das inscrições homologadas;  

- dia 10/08/2013 – realização da Prova Escrita;  

- dia 14/08/2013 – divulgação dos selecionados na Prova Escrita e aptos a realizar a 

Prova de Entrevista;  

- dias 16 e 17/08/2013 – realização da Prova de Entrevista;  

- dia 19/08/2013 – análise do Currículo Lattes.  

- até o dia 23/08/2013 – divulgação do Resultado Final  

 

3. Dos Critérios de Avaliação  
A Banca Examinadora levará em consideração:  

a) na análise da Prova Escrita (primeira etapa): capacidade dissertativa e consistência 

argumentativa com a temática indicada e a(s) questões elaboradas, sendo 

desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não obtiver pelo menos nota igual a 5,0 (cinco). 

Esta etapa terá peso 3,0.  



b) na prova de Entrevista (segunda etapa): os(as) candidatos(as) serão arguidos(as) a 

respeito da carta de intenções apresentada, de modo a avaliar a proximidade de cada 

um(a) com a proposta do Curso. Esta etapa terá peso 4,0.  

c) na análise do Currículo Vitae (terceira etapa): a formação do candidato, sua 

experiência anterior em atividades ligadas à pesquisa e ao ensino, além de suas 

atividades profissionais serão determinadas através de instrumento de pontuação em 

anexo (Anexo 2). Esta etapa terá peso 3,0.  

d) Ao final do processo, em caso de empate, terá prioridade o candidato que tiver obtido 

o conceito mais alto na prova escrita.  

e) Serão considerados aprovados todos candidatos que, ao final do processo de seleção, 

alcançarem nota maior ou igual à 5,0.  

 

4. Das Vagas  
a) Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas, que serão preenchidas de acordo com a 

ordem de classificação dos candidatos.  

b) Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas oferecidas pela 

Especialização.  

 

5. Dos Recursos  
O candidato terá até 48 horas após publicado o resultado final do processo de seleção 

para, se discordando desse, recorrer à Coordenação do Curso de Especialização em 

Educação Física Escolar.  

 

6. Da Matrícula  
a) A matrícula será realizada no mês de outubro de 2013, no primeiro dia de aula do 

curso, em calendário a ser posteriormente divulgado.  

b) Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas  

c) O não comparecimento ao ato de matrícula implicará em perda da vaga por parte 

do(a) candidato(a) selecionado(a), e a critério da Coordenação do Curso de 

Especialização, poderá haver segunda chamada.  

 

7. Disposições Finais  
Os casos omissos nesse edital serão submetidos a exame da Comissão de Seleção e/ou 

Coordenação do Curso.  

 

 

Rio Grande, RS – 27 de julho de 2013 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

Prof. Ms. Gustavo da Silva Freitas 

Coordenador do Curso de Especialização 

 

 



ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

AV. ITÁLIA KM 08, S/N° CAMPUS CARREIROS CX POSTAL 474 
CEP 96201-900  - RIO GRANDE/RS 

e-mail: ie.especializacao.efe@furg.br  

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:  _____________________________________________________________   

Data de Nascimento: ______/______/______. 

Nacionalidade:  ______________________________________________________  

Carteira de Identidade: _______________________ Órgão Emissor:  ___________  

CPF: __________________Título Eleitoral:___________Zona: _______ Seção:  ___  

Endereço residencial e/ou para correspondência: 

Rua/Av.:  ___________________________________________________________  

nº __________ Bloco: _______ Aptº:_________ Complemento: _______________   

Bairro: _________________________________________ CEP:  _______________  

Cidade/UF: __________________________________ Telefone:  _______________  

E-mail:  ____________________________________________________________  

 
2. ESCOLARIDADE: 
Formação em Nível de Graduação 
Curso: _____________________________________________________________  

Habilitação:  _________________________________________________________  

Nome da Instituição:  _________________________________________________  

Data da Conclusão: ______/ _____ /_____. 

 
 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. 
 
 
 

Rio Grande, _____ de __________________ de 2013. 
                            
 
                          ___________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO 2 

Especialização em Educação Física Escolar 

Planilha de Pontuação do Currículo Lattes 

 

1 - Nome do Candidato Avaliado: 

2 - Data e Horário da Avaliação: 

Graus Acadêmicos (0 - 3 pontos) Pontuação 

Graduação a partir do segundo título em área afim (0,4 por curso até o máximo de 0,4)  

Especialização (0,6 por curso até o máximo de 0,6)  

Mestrado (0,8 por curso até o máximo de 0,8);  

Doutorado (1,2 por curso até o máximo de 1,2).  

Experiência Docente (0 - 3 pontos)  

Monitorias (0,1 por ano até o máximo de 0,3)  

Na educação básica (0,1 por ano até o máximo de 0,4)  

Na educação profissional (0,15 por ano até o máximo de 0,9)  

Na educação superior (0,2 por ano até o máximo de 1,4)  

Atividades Técnico-Científica, Literária, Artística e Extensionista (0 - 3 pontos)  

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,1 por participação até 
o máximo de 0,3) 

 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 
similares (0,2 por participação até o máximo de 0,6) 

 

Publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado (0,25 por 
participação até o máximo de 0,75) 

 

Mostras individuais (0,25 por participação até o máximo de 0,75)  

Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo (0,20 por 
participação até o máximo de 0,6) 

 

Experiência Profissional Não Docente (0 - 1 pontos)  

Experiência administrativa ligada ao ensino (0,1 por ano até o máximo de 0,4)  

Experiências técnicas na área do processo seletivo (0,1 por ano até o máximo de 0,3)  

Estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo (0,1 por ano até 
o máximo de 0,3) 

 

Total da pontuação obtida no exame de Títulos  

 


