
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF – Mestrado Acadêmico 

 

EDITAL 004/2019 PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA O 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (PPGEF) – 2019.2 

 

A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (PPGEF) da 

Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD) da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna pública a 

abertura de inscrições para a seleção de alunos especiais em disciplinas oferecidas pelo Programa no segundo 

semestre de 2019. 

De acordo com o parágrafo segundo do Art. 25 da Resolução CEPEC nº 1403 / 2016, estudante especial é 

aquele, sem vínculo com outros programas de Pós-Graduação da UFG, inscrito em disciplinas isoladas dos cursos 

de Mestrado, acadêmico ou profissional, ou de Doutorado. 

 

1. Dos requisitos 

1.1 O candidato a vaga de estudante especial deve atender ao seguinte perfil: 

a) Ser graduado na área de Educação Física ou área afim, sendo a afinidade examinada em cada 

caso pelo docente responsável pela disciplina pleiteada; 

b) Possuir curriculum vitae atualizado na plataforma Lattes. 

c) Estudantes de graduação poderão solicitar matrícula em disciplinas do PPGEF, dentro do 

prazo previsto no calendário acadêmico, desde que atendam aos critérios da Seção I, Art. 2º 

da Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017. 

 

2. Da inscrição 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas nos dias 12  a  15 de agosto de 2019, das 09:00 às 17:00 horas, na 

Secretaria do PPGEF/UFG, localizada na Faculdade de Educação Física e Dança, Campus 

Samambaia, Avenida Esperança s/n, CEP: 74690-900, Goiânia - Goiás, telefone (62) 3521-1099. 

 

2.2 O candidato poderá inscrever-se em uma (1) disciplina, que estiver oferecendo vaga para a 

 

 



 

 

modalidade de estudante especial no primeiro semestre, conforme discriminado no quadro do item 2.5 

deste Edital. 

 

2.3 No ato da inscrição, o candidato que estiver pleiteando vaga de aluno especial deverá entregar na 

Secretaria do PPG- Educação Física/UFG os documentos listados a seguir: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (disponível no sítio: 

https://ppgef.fefd.ufg.br) (ANEXO 1);  

b) Justificativa anexada ao formulário de inscrição; 

c) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 

Informações complementares:  

- Orientações para a formatação da justificativa: No máximo uma (01) página; página tamanho A 4; fonte 

Times New Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5; cabeçalho contendo o nome completo do candidato e a 

disciplina pretendida; anexar a justificativa ao formulário de inscrição;  

- A justificativa poderá ser fundamentada, evidenciando o interesse pela disciplina escolhida, a contribuição 

para a formação e desenvolvimento no campo acadêmico e da prática profissional, as experiências de pesquisa (se 

houver) e a ligação com grupos de estudos (se houver).  

 

2.4 As informações fornecidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 

Poderá ser excluído o candidato que não preencher o formulário de forma completa e legível e, ou, 

que fornecer dados inverídicos. 

 

2.5 O candidato poderá inscrever-se para concorrer a vaga de aluno especial nas seguintes disciplinas: 

 

Disciplina Responsável Vagas 

Tópicos Avançados Em Emagrecimento Prof. Dr. Paulo Gentil 03 

Formação e Desenvolvimento Profissional do 

Treinador Esportivo 

Prof. Dr. Heitor de Andrade Rodrigues 07 

Estudos Avançados do Exercício Aplicado a Prof. Dr. Carlos Alexandre Vieira 05 

https://ppgef.fefd.ufg.br/


 

 

Populações Especiais 

Fundamentos Epistemológicos da Educação Física Profa. Dra. Ana Márcia Silva 05 

Trabalho e Educação Física Prof. Dr. Roberto Pereira Furtado 07 

Nutrição, Saúde e Atividade Física Profa. Dra Maria Sebastiana Silva 01 

 

3. Da Seleção 

 

3.1 O processo de seleção será com base na avaliação realizada pelo responsável pela disciplina;  

 

3.2 A aprovação do candidato é de responsabilidade do(s) docente(s) responsável (is) pela disciplina; 

 

3.3 Não haverá atribuição de nota em nenhum dos documentos apresentados pelos candidatos, sendo o 

resultado final “selecionado” ou “não selecionado”.  

 

3.4 O resultado final da seleção será divulgado no mural da Secretaria e no sítio do PPGEF 

(https://ppgef.fefd.ufg.br), até o dia 16/08/2019. 

 

3.5 Não haverá lista de espera. 

 

4. Da matrícula na disciplina 

 

4.1 Para efetivação da matrícula serão exigidos os seguintes documentos, entregues exclusivamente de 

forma presencial na secretaria do PPGEF:  

a) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 b) Cópia simples da carteira de identidade ou, no caso de estrangeiros, do Registro Nacional de 

estrangeiros (RNE) ou o passaporte; 

 c) Cópia simples de Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Cópia do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral;  

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o candidato for 

estrangeiro;  

f) Cópia simples do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC (apresentar o original para 

autenticação), para os alunos formados; 

https://ppgef.fefd.ufg.br/


 

 

g) Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação (apresentar o original para autenticação), para 

os alunos formados. 

 

 4.2. A matrícula dos aprovados será efetuada na Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física 

e dança – UFG no dia 19/08/2019, das 09:00 às 15:00 horas. 

 

5. Das disposições finais 

 

5.1 A matrícula como aluno especial garante ao interessado o direito de ter frequência e nota na(s) 

disciplina(s) para a(s) qual (is) foi selecionado. Para a admissão nos Programas de Pós-Graduação 

da UFG como aluno regular, o interessado deve candidatar-se em Edital de processo seletivo, 

elaborado com este fim específico, pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação; 

5.2  Em se tratando de processo seletivo simplificado para aluno especial sem vínculo, não caberá   

interposição de recurso;  

5.3 Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos apresentados no ato da inscrição, 

pessoalmente ou por procuração na Secretaria do Programa, após a divulgação dos resultados. No 

prazo de 60 dias após a divulgação do resultado da seleção simplificada, o material será descartado.  

5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa e professores das disciplinas que 

ofertarem vagas para alunos especiais sem vínculo no 2º semestre de 2019. 

5.5 Informações adicionais acerca deste Edital podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF), situada na Faculdade de Educação 

Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Avenida Esperança s/n, 

CEP: 74690-900, Goiânia - Goiás, telefone (62)3521-1099 das 08h-12h ou 14h-18h , e-mail: 

ppgef.ufg@gmail.com,  e no sítio eletrônico do Programa: https://ppgef.fefd.ufg.br.   

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

Acadêmico em Educação Física – UFG 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL DO PPGEF 

 

DISCIPLINA:  

NOME:  

ENDEREÇO   

CEP  BAIRRO: 

CIDADE:  UF:  

RG:  Órgão Expedidor:  

CPF:  

NOME DA MÃE:  

ESTADO CIVIL  

TELEFONE 

CELULAR: 

 

TELEFONE FIXO:  

E-MAIL:  

 

Vínculo com 

outro programa 

de Pós-Graduação  

(    ) NÃO 

(    ) SIM – Universidade: ________________________________________ 

Programa: ____________________________________________________ 

Nível: (    ) Mestrado   (    ) Doutorado 

 

 

Goiânia ________/_________/ 2019. 

 

______________________  

Assinatura  


