UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física – Coordenação de Pós-Graduação
Rua Érico Veríssimo 701 - Barão Geraldo - Campinas/SP
CEP 13083-851 - Tel (19) 3521-6610

RESOLUÇÃO INTERNA CPG Nº 57/2017
A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de
Campinas, em sua 159ª Reunião Ordinária realizada em 13 de setembro de 2017, aprovou por
unanimidade o Edital do Processo Seletivo para o curso de Doutorado, com ingresso em março de
2018.
APRESENTAÇÃO
1. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições sem aprovação no exame de proficiência em língua
estrangeira.
2. Toda documentação deverá ser entregue no ato da inscrição, ENCADERNADA na ordem constante nos
“documentos para inscrição”, em um único volume, sem necessidade de autenticação em cartório.
3. Serão aceitas inscrições pelo correio, via sedex, desde que postadas até o último dia definido no
calendário oficial do processo seletivo.
4. Inscrições que não contenham todos os documentos exigidos na ordem estabelecida não serão efetivadas.
5. Na divulgação dos resultados finais do processo seletivo poderão ser publicadas duas listas, uma dos
candidatos aprovados e uma lista de espera (suplente). Se o candidato aprovado desistir por escrito de
sua vaga até 02/02/2018, será convocado o candidato suplente da lista de espera.
6. Os candidatos não aprovados terão o prazo de 40 dias, a partir da data da divulgação dos resultados, para
retirada de seus documentos na Secretaria de Pós-Graduação. Após este prazo a Secretaria não se
responsabilizará pela guarda dos mesmos.
7. À CPG se reserva o direito de não preencher todas as vagas disponibilizadas.
CALENDÁRIO
de 02 a 20/10/2017

- Período para inscrições no Sistema de Gestão Acadêmica da UNICAMP:
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candi
dato.xhtml?code=1497038006922
- Período para entrega da documentação referente à inscrição na Secretaria de PósGraduação da FEF-UNICAMP (dias úteis), das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

20/10/2017

- Limite para postagem da documentação de inscrição no correio, via sedex,
destinado à:
Coordenação de Pós-Graduação
Faculdade de Educação Física – FEF
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Av. Érico Veríssimo 701 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Barão Geraldo
CEP 13083-851 – Campinas/SP – Brasil

de 10 a 22/11/2017

- Análise dos Projetos

24/11/2017

- Divulgação do resultado da análise dos projetos e convocação dos aprovados para
as entrevistas em http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/processoseletivo

de 30/11 a
06/12/2017

- Entrevistas
Os candidatos deverão se apresentar na Secretaria de Pós-Graduação da FEFUNICAMP, nas datas e horários pré-definidos pelos professores das Áreas de
Concentração, conforme convocação.
Os candidatos residentes no exterior ou em cidades com distância superior a 500 km
de Campinas poderão participar da Entrevista por web conferência, de acordo com o
cronograma estabelecido. A solicitação deverá ser enviada para o e-mail
posgraduacao@fef.unicamp.br, com antecedência mínima de três dias, para as
devidas providências.

07/12/2017

- Divulgação do resultado em
http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/processoseletivo

11/12/2017

- Apresentação de recurso

14/12/2017

- Divulgação do resultado final em
http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/processoseletivo

de 06 a 08/02/2018

- Matrícula
As instruções para a matrícula serão divulgadas com o resultado final

VAGAS
ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA
DOCENTE
VAGAS
Bruno Rodrigues
1
Cláudia Regina Cavaglieri
1
Edison Duarte
1
José Júlio Gavião de Almeida
1
Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil
1
Marco Carlos Uchida
1
Paulo Ferreira de Araújo
1

BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE
DOCENTE
VAGAS
Antonio Carlos de Moraes
2
Miguel de Arruda
1
Paula Teixeira Fernandes
1
Paulo Cesar Montagner
1
Sergio Augusto Cunha
1

EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE
DOCENTE
VAGAS
Ademir De Marco
2
Elaine Prodócimo
1
Eliana de Toledo Ishibashi
2
Marco Antonio Coelho Bortoleto
1
Myrian Nunomura
1
Odilon José Roble
1
DA INSCRIÇÃO
A documentação abaixo deverá ser entregue impressa, assinada e ENCADERNADA na ordem descrita, em um
único volume, sem necessidade de autenticação em cartório.
1.

Ficha de Inscrição, obtida por meio do Sistema SIGA da Diretoria Acadêmica da Universidade no link:
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=149703
8006922

2.

Certificado de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, com validade de 2 anos,
considerando o semestre da inscrição, conforme descrito abaixo:
Para todas as Áreas de Concentração:
- Proficiência em língua inglesa (Geral) emitida pelo Centro de Ensino de Línguas da Unicamp
- Cambridge FCE, CAE, CPE (grade C)

-

IELTS (acima de 4,5 pontos)
Michigan ECCE (High Pass, Pass ou Low Pass)
Michigan ECPE (Honors, Pass ou Low Pass)
TEAP (acima de 50 pontos)
TOEFL IBT (acima de 60 pontos)
TOEFL ITP (acima de 450 pontos)

Exclusivamente para a Área de Concentração Educação Física e Sociedade serão aceitos também os exames
abaixo, somente para brasileiros natos:
- Proficiência (Geral) em Alemão, Espanhol, Francês e Italiano, emitida pelo Centro de Ensino de Línguas da
Unicamp
- Alemão: Goethe-Zertifikat B2 (Goethe-Institut)
- Espanhol: DELE B1 (Cervantes)
- Francês: DELF B1; DALF C1 (Aliança Francesa)
- Italiano: CILS UNO B1 (Istituto Italiano di Cultura de São Paulo)
3.

Currículo LATTES CNPq;

4. Projeto de Pesquisa:
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando, no máximo, 20 folhas
digitadas, em papel A4, margem 3, fonte Times New Roman 12, em espaço duplo. Deve compreender:
resumo, introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental, objetivos, plano de trabalho e
cronograma de sua execução, material e metodologia a ser aplicada para obtenção dos dados, forma de
análise dos resultados e referências bibliográficas;
5.

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação;

6.

Histórico Escolar do Curso de Graduação;

7.

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado, quando houver;

8.

Histórico Escolar do Curso de Mestrado, quando houver.

DA SELEÇÃO
Análise do projeto - 1ª Fase
Serão avaliados
1. Problema estabelecido
2. Viabilidade do projeto
3. Relevância para a Área
4. Domínio e adequação da metodologia
Os candidatos receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) , sendo aprovados aqueles com média igual ou
superior a 7 (sete) e reprovados aqueles com média inferior a 7 (sete). Para efeito de divulgação, nesta etapa,
serão dados a conhecer apenas 2 conceitos: aprovado e reprovado.
Entrevista - 2ª Fase
- Os candidatos aprovados na Análise de Projetos, que residem no exterior ou em cidades com distância
superior a 500 km de Campinas poderão participar da Entrevista por web conferência, de acordo com o
cronograma estabelecido. A solicitação deverá ser enviada para o e-mail posgraduacao@fef.unicamp.br,
com antecedência mínima de três dias à data agendada, para as devidas providências.
Serão avaliados
1. Domínio do conteúdo do projeto
2. Domínio da metodologia proposta
3. Recursos para executar o projeto no tempo previsto
Os candidatos receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo aprovados aqueles com média igual ou
superior a 7 (sete) e reprovados aqueles com média inferior a 7 (sete). Para efeito de divulgação, nesta etapa,
serão dados a conhecer apenas 2 conceitos: aprovado e reprovado.

O
resultado
será
divulgado
no
dia
07
de
http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/processoseletivo .

dezembro

de

2017,

no

site

DOS RECURSOS
Os candidatos poderão interpor recurso ao resultado final apresentando documento na Secretaria de PósGraduação da FEF-UNICAMP, no dia 11/12/2017, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30.
Os candidatos residentes no exterior ou a 500 Km da cidade de Campinas poderão enviar o documento de
recurso por e-mail, para o endereço eletrônico posgraduacao@fef.unicamp.br .
Os recursos serão submetidos à apreciação da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Educação Física.
O resultado será enviado por e-mail aos interessados até às 16h00 do dia 13/12/2017.
DO RESULTADO FINAL
O
resultado
final
será
divulgado
no
dia
14
http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/processoseletivo .

de

dezembro

de

2017,

no

site

Casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação
Física da Unicamp.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
14 de setembro de 2017

Prof. Dr. Edivaldo Góis Junior
Coordenador de Pós-Graduação/FEF
matr. 30285-2

