
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
E D I T A L 

Concurso para provimento de 01 cargo de Professor Doutor MS-3.1, regime RTP, com extensão para o 

RDIDP, na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, na(s) disciplina(s) EF512 - Adaptações dos 

Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico e EF732 - Atividade Física para Grupos Diferenciados, do 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas. O concurso de que trata este edital será realizado nos dias 03, 04, 05 e 06 de 

novembro de 2014, com início às 7:30 h, no Auditório da Faculdade de Educação Física, localizada na 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP, com o seguinte calendário 

fixado para a realização das provas: 

CRONOGRAMA 

03/11/2014 (segunda-feira) Auditório da Faculdade de Educação Física - UNICAMP 

7:30 h Instalação da Comissão Julgadora e Abertura dos Trabalhos 

A seguir Assinatura pelos Candidatos da Lista de Presença ao Início do Concurso 

A seguir Conhecimento pelos candidatos da Lista de Pontos da Prova Escrita  (eliminatória e 

classificatória) 

A seguir Sorteio do Ponto da Prova Escrita (eliminatória e classificatória) 

8:00 h Realização da Prova Escrita (60 minutos para consultas, seguidos de  4 horas para a redação da prova 

escrita dissertativa, manuscrita a tinta e em folhas rubricadas)  

13:30 h Sorteio do Ponto para a Prova Didática  (classificatória) Após o sorteio e tendo assinado a lista de 

conhecimento do ponto sorteado, os candidatos estarão dispensados, nesse dia, da sua presença física no 

local de provas. 

14:00 h Correção da Prova Escrita (eliminatória e classificatória) 

18:00 h Divulgação do Resultado da Prova Escrita ( O resultado será divulgado em lista impressa afixada na 

entrada do Auditório da Faculdade de Educação Física e exposta na página inicial do site da FEF 

(http://www.fef.unicamp.br) juntamente com a convocação dos aprovados para realização da Prova 

Didática, respeitando a ordem de inscrição dos candidatos ao concurso) 

04/11/2014 (terça-feira) - Auditório da Faculdade de Educação Física - UNICAMP 

8:00 h Prova de Títulos – Reunião Exclusiva da Comissão Julgadora 

10:00 h Prova Específica – Análise do Plano de Trabalho - Reunião Exclusiva da Comissão Julgadora 

14:00 h Realização da Prova Didática – Respeitando a ordem de convocação dos aprovados na Prova Escrita, 

a Prova Didática terá duração de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos, sendo permitido o emprego de 

roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, diapositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis na 

exposição, no entanto será vedada a simples leitura do texto da aula. Será vedada a participação dos 

outros candidatos. 

          05/11/2014 (quarta-feira) - Auditório da Faculdade de Educação Física - UNICAMP 

8:00 h Realização da Prova Didática -  Continuação - podendo estender-se até o dia 06 de novembro 

de 2014, dependendo da quantidade de participantes 

12:00h- 13:30h Almoço 

13:30 h Realização da Prova Didática - Continuação - podendo estender-se até o dia 06 de novembro de 

2014, dependendo da quantidade de participantes. 

        06/11/2014 (quinta-feira) - Auditório da Faculdade de Educação Física - UNICAMP 

8:00 h Realização da Prova de Arguição – Será respeitada a ordem de convocação dos aprovados na Prova 

http://www.fef.unicamp.br/


Escrita . Será vedada a participação dos outros candidatos. ( A Prova de Arguição poderá ser antecipada 

em função do número de candidatos que comparecer à Prova Didática.) 

17:00 h 

(a confirmar) 

Divulgação dos resultados finais em sessão pública 

 

 

LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA 

 

1 - Metabolismo energético em diferentes intensidades de exercício físico: aspectos da energia das ligações 

fosfato e da liberação de energia pelos macronutrientes.  

2 – Controle neural do movimento: estrutura e funcionalidade da unidade motora quanto às características 

de contração, tensão, recrutamento e de fadiga neuromuscular.  

3 - Ajustes e adaptações musculares frente ao exercício físico: aspectos moleculares, morfológicos e 

funcionais. 

4 - Ajustes e adaptações cardiovasculares ao exercício físico: regulação da frequência cardíaca e do fluxo 

sanguíneo e a resposta integrada nas diferentes intensidades de exercício. 

5 - Ajustes e adaptações cardiorrespiratórias: regulação e integração no repouso e nas diferentes 

intensidades de exercício. 

6 - Regulação da respiração pulmonar durante diferentes intensidades do exercício físico: controles químico 

e não-químico, equilíbrio ácido-básico. 

7 – Diabetes tipo I e II: etiologia, epidemiologia, prescrição e programação de exercícios físicos  

8 – Hipertensão arterial sistêmica: etiologia, epidemiologia, prescrição e programação de exercícios físicos. 

9 – Doenças respiratórias restritivas e obstrutivas: etiologia, epidemiologia, prescrição e programação de 

exercícios físicos. 

10- Doenças ligadas ao sistema imunológico: etiologia, epidemiologia, prescrição e programação de 

exercícios físicos. 

A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes Professores Doutores: Titulares: Prof. Dr. Roberto 

Vilarta, Profa. Dra. Dora Maria Grassi Kassisse, Prof. Dr. Edison Duarte, Prof. Dr. Alvaro Reischak de Oliveira 

e Prof. Dr. Paulo Ivo Homem de Bittencourt Junior. Suplentes: Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo, Prof. Dr. 

José Irineu Gorla, Prof. Dr. Martin Francisco Bottaro Marques, Profa. Dra. Neiva Leite, Prof. Dr. Edilson 

Serpeloni Cyrino e Prof. Dr. Wagner Luiz do Prado. Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da 

Comissão Julgadora e os candidatos inscritos, Alexandre Gabarra de Oliveira, Aline Villa Nova Bacurau, 

André Otavio Peres Protzek, Bruno Rodrigues, Emilianne Miguel Salomão, Ezequiel Moreira Gonçalves, 

Fernanda Roberta Roque Redondo, Guilherme Borges Pereira, Lígia de Moraes Antunes-Corrêa, Marcelo 

Luis Marquezi, Nelo Eidy Zanchi, Pablo Christiano Barbosa Lollo, Patricia Chimin, Rafael Herling 

Lambertucci, Ricardo Cardoso Cassilhas, Ricardo Yukio Asano, Rosangela Verlengia, Tiago Rezende 

Figueira, Vanessa Santhiago, sob pena de serem considerados desistentes. Constatada a ausência de um 

ou mais candidatos no dia 03/11/2014, as 7h30 e havendo concordância dos membros da Comissão 

Julgadora e do(s) candidato(s) presente(s), o presente calendário poderá ser adequado. 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 30 de setembro de 2014 


