
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

EDITAL Nº01/2019 

 

A Especialização em Educação Física Escolar tem por objetivo aperfeiçoar as 

capacidades do profissional de educação para avaliação, elaboração e 

acompanhamento de programas de Educação Física Escolar. 

Público Alvo: Professores e demais profissionais com interesse em Educação Física 

Escolar, graduados em qualquer curso de nível superior. 

Coordenador do curso: Prof. Dr. Valdomiro de Oliveira 

 

1. LOCAL E DURAÇÃO DO CURSO 

1.1. O Curso será ministrado nas dependências do Departamento de Educação Física 

UFPR, sito à rua Coração de Maria, 92, Jardim Botânico, Curitiba/Paraná -  e terá 

duração prevista de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

2. HORÁRIO DAS AULAS 

2.1. O Curso funcionará quinzenalmente aos sábados, com início previsto para 

29/02/2020. 

2.2. O horário das aulas será das 8hs às 12hs e das 13 às 17hs. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas no primeiro semestre de 2020.  

 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Não será cobrada taxa de inscrição para a especialização. 

 

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

5.1. A Comissão de Seleção, constituída por 02 (dois) membros titulares e será 

submetida à aprovação pela Coordenação do Programa.  

 

6. INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

6.1. As inscrições, exclusivamente online, no processo seletivo estarão abertas no 

período de 10 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. 



6.1.2. Para se inscrever no processo de seleção, os candidatos deverão acessar o link 

de inscrição disponível na página da Especialização no Facebook ou acessando 

diretamente o link: 

<https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1817> 

 

6.1.3. Os candidatos devem atualizar seu Currículo Lattes, incluindo dados relativos à 

formação, experiência profissional e produção acadêmica dos últimos três anos, 

apresentado no padrão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq (acessível no endereço: <http://lattes.cnpq.br>); para candidatos 

estrangeiros, Currículo Vitae ou Currículo Científico equivalente. 

6.1.3. Após a inscrição, a cada candidato será atribuído, pela Secretaria, um número de 

identificação que será utilizado e o identificará durante o decorrer do Processo Seletivo. 

6.1.4. As inscrições que atenderem às exigências deste Edital, verificadas e deferidas 

pela Comissão do Processo de Seleção, serão divulgadas até o dia 28 de fevereiro de 

2020, na página do curso. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Caberá recurso contra os resultados da seleção deste edital. 

7.2. Os pedidos de recursos serão acolhidos e analisados pela Comissão do Processo 

de Seleção, se interpostos no prazo de (dois) dias úteis a partir do dia subsequente à 

divulgação dos resultados. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis após o término do prazo de interposição. Não serão 

aceitos pedidos de recurso interpostos fora do prazo. 

7.3. Os pedidos de recurso devem ser elaborados de acordo com o modelo disponível 

no ANEXO I, deste Edital e enviados, exclusivamente, pelo e-mail do Processo Seletivo 

(edfescolarufpr@gmail.com) 

7.4. Os resultados dos pedidos de recurso, assim como o novo resultado oficial, se for 

caso, serão divulgados no portal da Universidade. 

O parecer ao recurso poderá ser retirado, pessoalmente, pelo candidato, na Secretaria 

do curso ou enviado por e-mail, se solicitado. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. Os candidatos selecionados no Processo Seletivo estarão previamente 

matriculados no curso. 

Documentos necessários para inscrição: 

a) Para brasileiros, cópia do CPF e do RG (os dois documentos em um único 

arquivo PDF), ou passaporte se estrangeiro (PDF); 

b) Histórico Escolar ou diploma de Graduação (a declaração de formado pode ser 

utilizado para quem ainda não tem o diploma) (PDF); 

c) 1 (uma) foto, recente, de tamanho 3x3 ou 4x4. 

 

 

 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1817


9. DO CRONOGRAMA 

9.1. As datas de realização das inscrições online do processo seletivo, bem como da 

divulgação pública dos respectivos resultados, estarão disponíveis nos endereços 

eletrônicos informados neste Edital, constam do Quadro seguinte: 

Início do Período de Inscrições 10/12/2019 

Término do Período de Inscrições 28/02/2020 

Resultado do Processo Seletivo 28/02/2020 

Período recursal  De 03/03/2020 a 04/03/2020 

Resultado dos recursos 06/03/2020 

Início das Aulas 29/02/2020 

Término das Aulas 02/2022 

 

10. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso de Especialização em Educação Física Escolar da UFPR possui uma carga 

horária de 132 horas/aula, distribuídas em 16 disciplinas de 20hs, conforme quadro 

abaixo: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Bases biológicas para a Educação Física Escolar 20 hs 

Metodologia da pesquisa 20 hs 

Prática pedagógica em Educação Física Escolar 20 hs 

Treinamento desportivo na Educação Física Escolar 20 hs 

O ensino do circo na escola 20 hs 

Bases pedagógicas para Educação Física Escolar 20 hs 

Desenvolvimento e aprendizagem motora 20 hs 

Políticas educacionais 20 hs 

Bases psicológicas para Educação Física Escolar 20 hs 

Metodologia do ensino na Educação Física Escolar 20 hs 

Iniciação esportiva na Educação Física Escolar 20 hs 

Educação Física infantil e fundamental I e II 20 hs 

Planejamento da Educação Física Escolar 20 hs 

Seminários em Educação Física Escolar 20 hs 

Prática pedagógica na Educação Física Escolar 20 hs 

Seminários em Educação Física Escolar 20 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. DO CORPO DOCENTE 

Todos os professores são doutores e estão relacionados no quadro abaixo. 

Professor Nível 

Angelo de Souza Doutor 

Araci Asinelli da Luz Doutora 

Bruno Barti Tucunduva Doutor 

Cristina Carta Cardoso  Doutora 

Gislaine Cristina Vagetti Doutora 

Julimar Pareira Doutor 

Marcelo Pastre Doutor 

Marcos Rafael Tonietto Doutor 

Ricardo João Sonoda Doutor 

Roberto Rodrigues Paes Doutor 

Sergio Gregório da Silva Doutor 

Simone Miranda Doutora 

Tania Stoltz Doutora 

Vadomiro De Oliveira Doutor 

Wagner De Campos Doutor 

 

 

12. DO INVESTIMENTO 

12.1. O investimento será de 18 (dezoito) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), a serem pagas mensalmente, por meio de boletos bancários. 

12.2. O vencimento da primeira parcela será na primeira semana do curso.  

12.3. Poderão ser disponibilizadas bolsas de estudo, em caráter social, que serão 

analisadas após o período de matrículas, devendo o aluno já estar devidamente inscrito 

para poder fazer a solicitação. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O resultado do Processo Seletivo a que se refere o presente Edital somente terá 

validade para o Curso a ser iniciado no 1º semestre de 2020. 

13.4. A inscrição do candidato implicará conhecimento e irrestrita submissão às 

exigências e condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento do mesmo. 

13.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

do Curso. 

 

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019. 

 



ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

RECURSO AO EDITAL 01/2019 

 

Ao Coordenador  
Prof. Dr. Valdomiro de Oliveira. 
 

Eu_____________________________________________________________

______________, candidato/a inscrito/a no Processo Seletivo 01/2019 do curso 

de Especialização em Educação Física Escolar UFPR, venho por este meio 

solicitar revisão do resultado da  (  ) Inscrição    (  ) ______________  

Fundamentação:   

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

  
 
   
 
                                                                                                                 
Local e Data  

                                                         
        
 
 
 
Assinatura do(a) candidato(a) 
 

(Preencher em word, imprimir e assinar. Transformar em PDF nomeando o nome do arquivo: 

RECURSO SELEÇÃO EDITAL 01/2019 - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA 

ESCOLAR UFPR e enviar ao edfescolarufpr@gmail.com) 


