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Edital de seleção para ingresso no Mestrado em Educação Física e 
Esporte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP 
 
1) Das inscrições 
 
As incrições para o processo de seleção de candidados para o Programa de Pós-Graduação 
em Educação Física e Esporte da EEFERP/USP - nível mestrado, na área de concentração 
Atividade Física e Esporte, para ingresso em 2018, estarão abertas no período de 6 a 
17/11/2017, das 9h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
recessos e pontos facultativos, no Serviço de Pós-Graduação da EEFERP, Bloco II (verde), 
térreo, na Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-907. 
 

1.1) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital; 
 
1.2) Para este processo seletivo, serão oferecidas até 2 vagas para cada orientador, 
condicionadas à disponibilidade do orientador previamente escolhido, no ato da 
matrícula; 
 
1.3) Para a inscrição, os candidatos interessados deverão entregar no Serviço de Pós-
Graduação da EEFERP/USP, pessoalmente, pelo correio ou por meio de um procurador, os 
seguintes documentos: 
 
- Formulário de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no 

endereço: http://www.eeferp.usp.br/, no link Pós-Graduação – Processo Seletivo 
Mestrado. 

- Original e cópia do RG (Registro Geral) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE);  
- Original e cópia do CPF; 
- Original e cópia do certificado de proficiência em língua inglesa; 
- Original e cópia do certificado de proficiência em língua portuguesa (para 

estrangeiros);  
- Original e cópia do histórico escolar e do diploma ou certificado de conclusão do curso 

de graduação em Educação Física, Esporte ou áreas afins; 
- 2 vias do curriculum vitae (sugestão Lattes), sendo obrigatório uma via estar 

totalmente documentada, conforme modelo no Anexo I deste Edital;  
- 2 vias do projeto de pesquisa, conforme modelo no Anexo II deste Edital. O projeto de 

pesquisa que não atender as especificações não será aceito no processo seletivo;  
- Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição; 
- Uma carta de recomendação em formulário próprio disponível no endereço: 

http://www.eeferp.usp.br/, no link Pós-Graduação – Processo Seletivo Mestrado. 
- 1 (uma foto) recente tamanho 3 x 4, com identificação do candidato, no verso.  
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Obs.: Os documentos originais serão utilizados para conferência no ato da inscrição e 
devolvidos na sequência. 

 
 

1.4) Inscrições por postagem 
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, disponível no site: 
http://www.eeferp.usp.br/, no link Pós-Graduação – Processo Seletivo Mestrado e 
encaminhar toda a documentação descrita no item 1.3, para o endereço:  
 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP 
Serviço de Pós-Graduação 
Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP 
CEP: 14040-907  
 
A data máxima da postagem é 17/11/2017. As inscrições cujos documentos forem 
postados após esta data estarão automaticamente indeferidas. 
Os documentos encaminhados por postagem deverão ser em cópias autenticadas. 
A responsabilidade por atrasos/extravios e, consequentemente, a não efetivação da 
inscrição é do candidato.  

 
2) Da proficiência 
  

2.1) Proficiência em língua estrangeira  
No momento da inscrição para o processo seletivo, os candidatos deverão comprovar 
proficiência em língua inglesa, por meio de atestado de aprovação em um dos seguintes 
exames aceitos pela CPG/EEFERP: 

 
- TEAP (Test of English for Academic and Professional purposes). Pontuação mínima de 70 
pontos.  
- IELTS (International English Language Testing System). Pontuação mínima de 5. 
- CAMBRIDGE FCE Nível mínimo Grade B.  
- CAMBRIDGE CAE Nível mínimo Grade C.  
- TOEFL ITP (Institutional Testing Program). Pontuação mínima de 500.  
- TOEFL IBT (Internet Based Program). Pontuação mínima de 70.  

 
2.2) - Proficiência  em língua portuguesa 
Aos candidatos estrangeiros, além da proficiência em língua inglesa será exigida também, 
no momento da inscrição para o processo seletivo, a proficiência em língua portuguesa, 
sendo que esta deverá ser comprovada por meio de atestado de aprovação em exame 
realizado em uma das seguintes instituições aceitas pela CPG/EEFERP: 
- Exame de Proficiência do Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo; ou 
- Exame CELPE - BRAS, do Governo Federal. 
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Os exames de proficiência em Língua Portuguesa e Língua Inglesa serão considerados 
válidos para o ingresso no curso por três anos a partir da data de expedição do 
documento de aprovação. 

 
3) Da taxa de inscrição 
 
Deve ser gerado o boleto de pagamento disponível no endereço: 
http://boletos.eeferp.usp.br/, no valor de R$200,00, após o preenchimento do formulário de 
inscrição, no site http://www.eeferp.usp.br/, no link Pós-Graduação – Processo Seletivo. 
O comprovante de pagamento original deverá ser entregue no ato da inscrição, juntamente 
com toda documentação descrita no item 1.3. 
Não haverá devolução do valor pago, em nenhuma hipótese. 
A inscrição ficará sujeita à confirmação do crédito bancário pela Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto. 
 
4) Dos critérios de seleção 

 
1ª fase - (etapa eliminatória) 
 
4.1) Exame escrito - será avaliada a capacidade crítico-analítica de interpretação, de 
argumentação, de síntese e de expressão escrita na temática de conhecimento do 
Programa. Nota mínima de 5 (cinco). 
 
4.1.1) Os temas do exame escrito são: 

- Pesquisa em Educação Física e Esporte;  
- Pós-Graduação em Educação Física e Esporte. 
 

4.1.2) Referências: 
 

Documento de Área 21, 2016 – Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional (disponível em http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/documentos-de-
area). 
 
Marques, R.F.R. O conceito de esporte como fenômeno globalizado: pluralidade e 
controvérsias. Revista Observatorio del Deporte, v. 01, n. 01, p. 147-185, 2015. Disponível 
em: 
http://www.revistaobservatoriodeldeporte.cl/vol-12c-nba1/oficial-articulo-dr.-renato-
francisco-rodru00cdgues--marques.pdf 
 
Medina, E.N.; Schmidt, S. Interdisciplinaridade em ensino e pesquisa acelera o 
desenvolvimento, avaliam especialistas. Com Ciência SBPC/Labjor, p.1-3. Disponível em: 
http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=123&id=1493  
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Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, vol. 25, número especial, São Paulo, dez, 
2011.  
 
Tani, G.  Cinesiologia, educação física e esporte: ordem emanente do caos na estrutura 
acadêmica. Motus Corporis (UGF), Rio de Janeiro, v. 3, n.2, p. 9-49, 1996. 
 
Thomas, J.R.; Nelson, J.K. & Silverman, S.J. Métodos de pesquisa em atividade física. 6.ed. 
Porto Alegre, Artmed Editora, 2012 (Partes I e III).  

 
 

4.1.3) Os candidatos receberão uma folha de prova, até três folhas de papel almaço, 
rubricadas pelo presidente da Comissão de Seleção, para rascunho e transcrição das 
respostas. Ao final do exame os candidatos deverão devolver todas as folhas recebidas. 
 
4.1.4) O exame terá duração de três horas. 
 
4.1.5) O início do exame será declarado pelo Fiscal. 
  
4.1.6) Ao término do exame, os dois últimos candidatos deverão sair da sala no mesmo 
momento. Em nenhuma hipótese um candidato poderá permanecer sozinho com o Fiscal 
em sala de prova. 

 
2ª fase - (etapa classificatória)  

 
Análise do currículum vitae - será avaliada a formação superior (pós-graduação, 
graduação, iniciação científica e estágios em grupos de pesquisa); produção acadêmica; 
atividades técnico-científicas; experiência em ensino e profissional. 
Análise do projeto de pesquisa - será avaliada a relevância e a pertinência do tema com a 
área de investigação; a formulação teórica e a explicitação conceitual; a revisão de 
literatura; os métodos; a qualidade da apresentação e da expressão escrita; a 
exequibilidade do projeto e o cronograma. 
Arguição - sobre o currículum vitae, o exame escrito, o projeto de pesquisa, a justificativa 
do interesse e disponibilidade para desenvolver o mestrado. 
 
Peso de cada etapa: 
Exame escrito = 2 
Análise do currículum vitae = 2  
Análise do projeto de pesquisa = 3  
Arguição sobre o currículum vitae, o exame escrito, o projeto de pesquisa, a justificativa 
do interesse e disponibilidade para desenvolver o mestrado = 3  
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A pontuação de todas as etapas é de 0 a 10 e a nota final será composta pela média 
ponderada sendo a nota de corte igual a 5,0 (cinco) 

 
5) Das etapas e datas do processo seletivo 
 
Divulgação do Edital – 6/9/2017  
Inscrições na EEFERP (pessoalmente ou por procuração)  
Período de inscrição: 6 a 17/11/2017 
Dias: segunda a sexta-feira, exceto feriados, recessos e pontos facultativos 
Horários: 9h às 11h e das 13h às 16h 
Local: no Serviço de Pós-Graduação da EEFERP, Bloco II (verde), térreo, na Av. Bandeirantes, 
3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-907. 
 
1ª etapa da seleção:  
Exame escrito (etapa eliminatória) 
Data: 21/11/2017 
Horário: 14h 
Local: Sala da pós-graduação, nº 5 ou 6 (conforme lista afixada na porta), do Bloco II (verde) - 
2º andar. 
Resultado em: 23/11/2017, às 17h, no Site: http://www.eeferp.usp.br/ 

 
2ª etapa da seleção:  
Análise do currículum vitae 
Análise do projeto de pesquisa  
Arguição individual sobre o currículum vitae, o exame escrito, o projeto de pesquisa, a 
justificativa do interesse e disponibilidade para desenvolver o mestrado. 
Data: 27 a 29/11/2017 
Horário de início: 8h30min 
Local: Sala 6 do Bloco II (verde), 2º andar.  

 
Divulgação do resultado final: 
Data: 14/12/2017 
Horário: 14h 
Local: http://www.eeferp.usp.br/ 
 
Os candidatos deverão comparecer no local e horário determinado com 15 minutos de 
antecedência. 

 
6) 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:  
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6.1) Apresentar-se após o horário estabelecido no presente Edital e/ou nos Editais de 
Convocação para a realização das provas;  
 
6.2) Não comparecer a qualquer uma das provas, seja qual for o motivo;  
 
6.3) Desistir no decorrer das provas;  
 
6.4) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos durante o exame escrito; 
  
6.5) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(agendas eletrônicas, telefones celulares, pagers, laptop e outros equipamentos similares) 
durante a prova escrita;  
 
6.6) Efetuar, nas folhas de transcrição das respostas, na folha de prova ou na folha de 
rascunho do Exame escrito, qualquer sinal, marca, rubrica, anotação, ou mensagem de 
qualquer tipo de modo a possibilitar sua identificação;  
 
6.7) Não devolver integralmente o material recebido;  
 
6.8) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
7) Da matrícula  
 

7.1) As matrículas serão efetuadas no período a ser determinado pela Comissão de Pós-
Graduação e disponibilizado no site da EEFERP, apresentando os documentos 
especificados.      
 
7.2) 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.  
 
7.3) Candidatos estrangeiros deverão apresentar, no ato da matrícula, protocolo do RNE, 
sem o qual não poderão efetivá-la, estando excluídos do processo seletivo.  

 
8) Da devolução dos documentos 
 
A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá no Serviço de Pós-Graduação da 
Unidade, por 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do resultado final. Findo o prazo 
acima e não havendo manifestação para retirada por parte dos inscritos e não aprovados, a 
documentação será descartada para reciclagem. 
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9) Dos recursos 
 
Qualquer recurso interposto pelo candidato deverá ser entregue pessoalmente ou por 
procuração simples, no Serviço de Pós-Graduação da EEFERP, no prazo máximo de dez dias 
corridos, contados da data de divulgação do resultado.   
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ANEXO I - Modelo do Currículum Vitae (ou Lattes) 
 
Identificação 
  Nome completo 
  Data de nascimento 
  Naturalidade  
  Nacionalidade 
  Endereço 
  CREF (se for o caso) 

 
Local de trabalho atual 
  Nome da instituição 
  Função  
  Data de admissão 

 
Qualificação profissional 
 Graduação (instituição, local, data de conclusão, trabalho de conclusão de curso, 

orientador) 
 Cursos extracurriculares (tipo, instituição, carga horária, local, data de conclusão 
 Especialização (instituição, carga horária, local, data de conclusão, título da monografia, 

orientador) 
  
Produção científica (ABNT) 
 Trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais 
 Livros e capítulos de livros 
 Trabalhos publicados, na íntegra, em anais 
 Resumos publicados em anais e programas de eventos 
 Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais  
 Trabalhos no prelo 
 Outros (relatórios técnicos, matérias de jornais e revistas não científicas, etc.) 

 
Participação em atividades de pesquisa 
 Título, descrição, duração e tipo de participação (pesquisador, bolsista, voluntário, 

outro) 
 Bolsa de pesquisa tipo, período do projeto, agência financiadora, orientador 
 

Atividades profissionais 
 Local(is) de trabalho 
 Tipo de atividade exercida 
 Período 
 

Outras atividades relevantes  
Obs.: Uma cópia do currículo deverá ser totalmente documentada. O que não estiver documentado não será 
computado. 



 

 
 

Universidade de São Paulo 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto 

 

 

 

 
Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – CEP: 14040-907 – Ribeirão Preto - SP 
Fone: (16) 3315-0336 
www.eeferp.usp.br  |  cpg90@usp.br  

 
ANEXO II - Modelo do Projeto de Pesquisa 
 
O projeto de pesquisa deverá conter 

  Título 
  Resumo 
  Introdução 
  Objetivo 
  Método 
  Referências 
  Cronograma de atividades 

 
Formatação 

 Folha A4 
 Margens de 2,5cm em cada um dos lados 
 Espaçamento 1,5 entre linhas 
 Fonte Times New Roman 12 
 Máximo de 20 páginas, incluindo os anexos 
 A numeração das páginas deve excluir somente a capa  

 
 
 




