Edital de Seleção para Ingresso no Mestrado em Ciências
(Programa: Educação Física e Esporte)

1) Das Inscrições (on-line)
No período de 12 a 16 de outubro de 2020, estaremos recebendo as inscrições para o processo de seleção de
candidatos para ingresso no ano acadêmico de 2021, no Programa de Pós-Graduação Educação Física e
Esporte, Curso de Mestrado em Ciências, nas áreas de concentração: Estudos Biodinâmicos da Educação Física
e Esporte e Estudos Socioculturais e Comportamentais da Educação Física e Esporte. Excepcionalmente, devido
a pandemia do COVID-19, as inscrições serão recebidas através do e-mail cpgeefe@usp.br. Os documentos
deverão ser digitalizados e salvos em formato PDF e anexados a um único e-mail. Documentos que requeiram
a assinatura do orientador e/ou candidato devem ser digitalizados após assinados. Importante: o e-mail no
qual o candidato enviará todos os arquivos deverá ter obrigatoriamente como assunto/subject: PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA O MESTRADO 2021. A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ CONSIDERADA EFETIVADA APÓS O CANDIDATO
RECEBER UM E-MAIL DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO CONFIRMANDO O RECEBIMENTO DOS
DOCUMENTOS E QUE ELES ESTÃO DE ACORDO COM O REQUISITADO NESTE EDITAL (assunto/subject:
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO 2021 – EEFE-USP).
1.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado desconhecimento.
1.2 Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas para o presente processo seletivo, condicionadas à disponibilidade de
vagas do orientador previamente escolhido, no ato da matrícula.
1.3 O candidato deverá emitir boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no site
http://www.eefe.usp.br/mestrado seguir as instruções da página e efetuar o pagamento do boleto na mesma
data de sua emissão.
a) Excepcionalmente, caso não seja possível o pagamento na mesma data, o candidato deverá atualizar o
boleto já emitido, por meio do site www.bb.com.br>2aviadeboletoouatualizarvencido e realizar o pagamento,
devendo apresentá-lo conforme instruções constantes no item 1.4, letra “h”.
b) Não serão aceitos comprovantes de agendamento.
c) A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada a qualquer tempo, acarretará a exclusão do
candidato(a) do processo seletivo
1.4 Para a inscrição on-line, os candidatos interessados deverão enviar para o e-mail do Serviço de PósGraduação da EEFE-USP (cpgeefe@usp.br), o requerimento de inscrição e o questionário informativo (em
formulários próprios), devidamente preenchidos e assinados, juntamente com os seguintes documentos (PDF):
a) Cópia do Histórico Escolar e do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação em Educação
Física, Esporte ou áreas afins digitalizada em formato PDF;
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b) Curriculum Vitae, conforme modelo contido no Anexo I deste Edital e disponibilizado no site do Programa,
com cópia digitalizada em formato PDF dos documentos comprobatórios (não é necessária a autenticação em
cartório);
c) Projeto de Pesquisa, digitalizado em formato PDF, em uma das áreas de concentração, contendo, no mínimo,
os seguintes tópicos: 1) título; 2) introdução; 3) objetivos; 4) revisão de literatura; 5) método e 6) referências
bibliográficas. O projeto deve ter, no máximo, vinte páginas e a seguinte formatação: folha A4, fonte Times
New Roman, Tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margem de 2,5 de cada lado;
d) Resultado de aprovação no exame de proficiência em língua inglesa, digitalizado em formato PDF , realizado
há, no máximo, cinco anos da data de inscrição (ITP-Toefl – Mínimo de 380 pontos; ou IBT Toefl – Mínimo de
25 pontos; ou IELTS Academic – Mínimo 2,5 pontos ou Cambridge – Nível KET);
e) Comprovante de Aceitação do Orientador, em formulário próprio;
f) Cópia digitalizada em formato PDF da Cédula de Identidade e, se estrangeiro, RNE e documento que
comprove sua regularidade no País;
g) Uma fotografia 3x4 recente digitalizada em formato PDF;
h) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 214,00 (Duzentos quatorze reais)
digitalizado em formato PDF; e
i) No caso de candidatos com necessidades especiais, requerimento esclarecendo a natureza da necessidade
especial e a adaptação necessária para a participação no processo seletivo e no curso.
1.5 Os formulários estão disponíveis no site do Programa (www.eefe.usp.br), acessando Ensino>PósGraduação>ingresso>Mestrado, ou seguindo o link http://www.eefe.usp.br/mestrado.
1.6 Os candidatos que ainda não concluíram o curso de graduação poderão se inscrever apresentando, além
do histórico parcial do curso, um atestado da instituição digitalizado em formato PDF de que são prováveis
formandos até o final de dezembro de 2020. Uma vez aprovados no processo seletivo, será exigido para
matrícula destes candidatos, comprovante de colação de grau do referido curso. Serão excluídos do processo
seletivo os candidatos que não atenderem a essa exigência.
1.7 Candidatos estrangeiros, além da aprovação no exame de proficiência em língua inglesa, deverão
apresentar no ato da inscrição, cópia digitalizada em formato PDF do comprovante de aprovação no exame de
proficiência em língua portuguesa (nível “aprovado” no exame aplicado pelo Centro de Línguas da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; ou o nível “intermediário”, no mínimo,
no Exame CELPE- Bras, do Governo Federal), realizado há, no máximo, cinco anos da data de inscrição.
1.8 Não serão aceitas inscrições condicionais.
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2) Do Processo Seletivo
O Processo Seletivo constará da avaliação de: (i) currículo, (ii) projeto de pesquisa, (iii) exame escrito de
conhecimento específico, e (iv) arguição sobre os itens i, ii e iii.
2.1. Serão atribuídas a cada parte da avaliação (currículo, projeto, exame escrito e arguição) notas de zero a
dez.
2.1.1. Na análise do currículo serão considerados: formação superior – até 4,0 (quatro) pontos; produção
acadêmica e atividades técnico-científicas – até 4,0 (quatro) pontos; e, experiência profissional/docência – até
2,0 (dois) pontos.
2.1.2. Na avaliação do projeto de pesquisa serão considerados: pertinência do tema em relação à área de
investigação – até 2,5 (dois vírgula cinco) pontos; formulação teórica – até 2,5 (dois vírgula cinco) pontos;
revisão de literatura – até 2,5 (dois vírgula cinco) pontos; e, metodologia – até 2,5 (dois vírgula cinco) pontos.
2.1.3. Na avaliação escrita de conhecimento específico serão considerados, em cada uma das questões:
pertinência da resposta - até 3,0 (três) pontos; clareza e lógica de raciocínio da resposta - até 4,0 (quatro)
pontos; fundamentação - até 3,0 (três) pontos.
2.1.4. Na avaliação da arguição sobre currículo, projeto de pesquisa e exame escrito de conhecimento
específico serão consideradas: pertinência das respostas - até 5,0 (cinco) pontos; clareza das respostas - até
5,0 (cinco) pontos.
2.2. Serão considerados aprovados os candidatos com média mínima de 7 (sete), calculada com base nas notas
das avaliações de currículo, projeto de pesquisa, exame escrito de conhecimento específico e arguição sobre
currículo, projeto de pesquisa e exame escrito de conhecimento específico.

3) Do Exame Escrito de Conhecimento Específico
Todos os candidatos inscritos no processo seletivo estão convocados para o Exame Escrito, que será realizado
remotamente, por videoconferência, através da plataforma Google Meet, no dia 26 de outubro de 2020.
3.1 O exame terá como base os seguintes temas e bibliografia:
a) Temas: Pesquisa em Educação Física e Esporte; Pós-Graduação em Educação Física e Esporte; Pesquisa e
Pós-Graduação na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP)
b) Bibliografia: Hoffman, S.J. & Harris, J.C. (Orgs.). Cinesiologia: o estudo da atividade física. Porto Alegre,
Artmed Editora, 2002; Thomas, J.R., Nelson, J.K. & Silverman, S.J. Métodos de pesquisa em atividade física.
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6.ed. Porto Alegre, Artmed Editora, 2012 (Partes I e III); Tani, G. Leituras em Educação Física: retratos de uma
jornada, São Paulo, Phorte Editora, 2011 (Partes I a III); Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, vol. 25,
número especial, São Paulo, dez, 2011; Documento de Área 2013 – Educação Física, Fisioterapia,
Fonoaudiologia
e
Terapia
Ocupacional
(disponível
em
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDoy
ODNmNjljODc1OTRjZTUw); Informações do Programa de Pós-Graduação da EEFEUSP (disponível em
http://www.eefe.usp.br); Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 31, número especial, São Paulo,
agosto 2017.
3.2 O exame terá duração de duas horas.
3.3 Para participar do Exame, o candidato deverá utilizar um computador com câmera, que deverá permanecer
aberta durante toda sua realização. Além disso, deverão ser observadas as seguintes normas:
a) Antes do exame, cada candidato deverá mostrar o seu ambiente para os fiscais;
b) Durante o exame, os candidatos devem manter os olhos voltados para a tela;
c) Saídas eventuais devem antes ser comunicadas aos fiscais e durarem no máximo cinco (5) minutos;
d) O candidato poderá desconectar-se da sala de videoconferência somente após receber o e-mail de
confirmação de recebimento da prova;
e) No caso de perda da conexão de internet durante a prova, o candidato deverá ligar imediatamente para
(11) 3091-3095 para receber as instruções de como completar a prova.
f) Os candidatos que não seguirem a estas normas poderão ser eliminados do processo seletivo, a critério da
Comissão de Pós-Graduação.
3.4 Até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do Exame Escrito, o candidato receberá um e-mail de
agendamento, que terá como assunto/subject “Processo Seletivo Mestrado 2021 EEFE USP – PROVA ESCRITA,
o qual conterá o link do Google Meet. O candidato deverá confirmar a participação na videoconferência no email de agendamento.
3.5 Até 10 (dez) minutos antes do início da prova, todos os candidatos receberão um outro e-mail, que terá
como assunto/subject “ARQUIVO PROVA ESCRITA – Processo Seletivo Mestrado 2021 EEFE-USP”. Neste e-mail
haverá um arquivo anexado em word (.doc ou .docx) contendo as questões do exame. O nome do arquivo será
o número de inscrição de cada candidato. Assim, o candidato deverá salvar o arquivo, sem alterar o seu nome,
e ao final do exame enviá-lo para o e-mail - cpgeefe@usp.br. O candidato só poderá considerar o exame
concluído quando receber o e-mail de confirmação de que o exame foi recebido, enviado pela Comissão de
Pós-Graduação (cpgeefe@usp.br – assunto/subject: CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA PROVA ESCRITA).
3.6 O início do exame será declarado pelo Fiscal.
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3.7 Ao término do exame, os dois últimos candidatos deverão permanecer da sala do Google Meet. Em
hipótese alguma poderá um único candidato permanecer sozinho na sala com o Fiscal.

4) Da Arguição
Todos os candidatos inscritos no processo seletivo estão convocados para a arguição sobre currículo, projeto
de pesquisa, exame escrito de conhecimento específico, que ocorrerá nos dias 23 e/ou 24 de novembro de
2020.
4.1 Cada candidato receberá um e-mail com assunto/subject “Processo Seletivo Mestrado 2021 EEFE-USP –
ARGUIÇÃO” até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da prova. Solicitamos que o candidato confirme a
participação na videoconferência no e-mail de agendamento.
4.2 Cinco minutos antes do horário agendado, o candidato deverá entrar na sala de videoconferência e esperar
pela entrada dos avaliadores na sala.
4.3 A duração da arguição será de aproximadamente 15 (quinze) minutos.
4.4 O candidato que tiver problemas com a conexão de internet no horário da prova deverá ligar
imediatamente para (11) 3091-3095, para receber instruções de como proceder para a realização da Arguição.

5) Da exclusão do Processo Seletivo
Será excluído do processo seletivo o candidato que, em qualquer uma das etapas, além das demais hipóteses
previstas neste Edital:
5.1 Apresentar-se após o horário estabelecido no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para a
realização das provas, não se admitindo qualquer tolerância;
5.2 Não comparecer a qualquer uma das provas, seja qual for o motivo;
5.3 Desistir no decorrer das provas;
5.4 For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
durante o exame escrito;
5.5 Não devolver o exame escrito para o e-mail cpgeefe@usp.br.

6) Da matrícula
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6.1 O período de matricula será informado aos aprovados através de correspondência.
6.2 Estarão aptos para matrícula os candidatos aprovados no presente processo seletivo, desde que haja vaga
disponível para o orientador previamente escolhido, no período de matrícula.
6.3 Candidatos estrangeiros deverão apresentar, no ato da matrícula, protocolo do RNE, sem o qual não
poderão efetivá-la, estando excluídos do processo seletivo.

7) Dos recursos
Recursos podem ser apresentados à Comissão de Pós-Graduação através de e-mail (cpgeefe@usp.br), em até
03 (três) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado do processo seletivo na página do Programa,
prevista para 10 de dezembro de 2020.

ANEXO I DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO MESTRADO EM CIÊNCIAS, DO PROGRAMA
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

CURRÍCULO (modelo)

1. Formação Superior
1.1

Graduação (citar curso, instituição, ano de início e conclusão)

1.2

Especialização (citar curso, instituição, ano de início e conclusão e carga horária total)

1.3

Iniciação Científica (citar instituição, orientador, projeto e período)

1.4
Estágio em Pesquisa em grupos cadastrados no CNPq (citar nome do grupo conforme consta no
CNPq, professor responsável e período)
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2. Experiência Docência/Profissional
2.1. Docência na Educação Superior
2.2. Docência na Educação Básica
2.3. Outra

3. Produção Acadêmica e Atividades Técnico Científicas
3.1 Livros completos (citar autores, título do livro, Edição, Editora, Cidade, Ano)
3.2 Capítulos de livro (citar autores, nome do capítulo, autores do livro, nome do livro, Edição, Editora,
Cidade, Ano, número do capítulo, páginas inicial-final)
3.3 Artigos completos em periódico (citar autores, título do artigo, revista, volume, página inicial e final,
ano, índice de impacto da revista, indexação, fator H e classificação no Qualis da Educação Física mais
recente).
3.4
Outras publicações que julgar relevante (citar além de autor e título outras características que
possibilitem a identificação do tipo de texto).
3.4 Participação em Eventos sem apresentação de trabalhos
3.5 Participação em Eventos com apresentação de trabalhos
3.6 Participação na Organização de Eventos
3.7 Monitorias
3.8 Cursos de Extensão e Difusão
3.9 Palestras e aulas
4.0 Outras atividades que julgar relevantes
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