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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Escola Superior de Educação Física
Programa de Pós-Graduação em Educação Física

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 26/2020

 

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Strito Sensu da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Educação Física tornam público a alteração do Edital para Exame de Seleção
dos candidatos ao referido Programa, conforme segue:
 
a) Retificação do Edital Nº 65/2020
b) No item IV - DAS VAGAS, onde se lê:
 

PARA O MESTRADO

Serão oferecidas aos candidatos com nota de aprovação no processo seletivo até 36 (trinta e
seis) vagas1. Conforme Resolução 005/2017 (CONSUN/UFPel), 27,8% das vagas serão
reservadas para pessoas negras, quilombolas, indígenas ou com deficiência, correspondendo a 10
(dez) vagas. Conforme Resolução 09/2019 (CONSUN/UFPEL), 11,1% das vagas serão
reservadas para servidores da UFPel, correspondendo a 4 (quatro) vagas.  As vagas ficam assim
distribuídas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa:

Áreas de concentração Linhas de Pesquisa
Orientadores

(vagas)2

Biodinâmica do
Movimento Humano

 

Até 18 vagas, sendo 5
delas para acesso

afirmativo
(distribuídas por linha)

e 2 delas para os
servidores com

maiores notas finais
(na área)

Epidemiologia da Atividade Física

(até 7 vagas sendo 2 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada à saúde

 

Alexandre C.
Marques (1)

Felipe F.
Reichert (2)

Fernando V.
Siqueira (1)

Inácio C. M.
da Silva (1)

Marcelo C. da
Silva (2)
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Exercício Físico para promoção de saúde

(até 7 vagas sendo 2 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: exercício físico relacionado à saúde

Airton
Rombaldi (3)

Cristine
Alberton (3)

Stephanie
Pinto (1)

Desempenho e Metabolismo Humano

(até 4 vagas sendo 1 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada ao
desempenho

Fabrício Del
Vecchio (3)

Eraldo
Pinheiro (1)

 

Movimento Humano,
Educação e Sociedade

 

Até 18 vagas, sendo 5
delas para acesso

afirmativo
(distribuídas por linha)

e 2 delas para os
servidores com

maiores notas finais
(na área)

Estudos Socioculturais do Esporte e da Saúde

(até 5 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

Área temática: memórias, corpo e saúde, esporte e lazer.

Alan Knuth
(2)

Inácio C. M.
da Silva (1)

Luiz Carlos
Rigo (2)

 

 

Comportamento Motor

(até 6 vagas sendo 2 delas para acesso afirmativo)

 

Ricardo
Drews (2)

Rodolfo
Benda (1)

Suzete
Chiviacowsky

(3)

 

Formação Profissional e Prática Pedagógica

(até 7 vagas sendo 2 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: formação de professores, histórias da
vida e exercício docente; processo de inclusão escolar;

políticas públicas, gestão e financiamento da educação e
da educação física; pedagogia da saúde e do esporte na

Mariângela R.
Afonso (2)

Andrize R.
Costa (2)

Alexandre C.
Marques (2)
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educação física escolar; formação profissional e suas
relações com o mundo do trabalho; estudos culturais e

uso de imagens.

Linhas temáticas:

Sub-linha 1: Formação profissional e prática pedagógica
na escola (3 vagas);

Sub-linha: Formação profissional e prática pedagógica
em esportes e Educação Física    inclusiva (3 vagas).

Gabriel G.
Bergmann (1)

 

 

1: O Programa não se compromete em preencher todas as vagas disponíveis, ficando o ingresso de
candidatos condicionada à obtenção da nota mínima de aprovação 5,0 (cinco). Assim, o número de

selecionados para o mestrado poderá ser inferior a 36 (trinta e seis).
2: acesso aos currículos dos docentes: http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/corpo-docente/

 

PARA O DOUTORADO

Serão oferecidas aos candidatos com nota de aprovação no processo seletivo até 21 (vinte e
uma) vagas3. Conforme Resolução 005/2017 (CONSUN/UFPel), 28,6% das vagas serão
reservadas para pessoas negras, quilombolas, indígenas ou com deficiência, correspondendo a 6
(seis) vagas. Conforme Resolução 09/2019 (CONSUN/UFPEL), 14,3% das vagas serão
reservadas para servidores da UFPel, correspondendo a 3 (três) vagas.  As vagas ficam assim
distribuídas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa:

Áreas de
concentração Linhas de Pesquisa

Orientadores
(vagas)4

Biodinâmica do
Movimento Humano

 

Até 13 vagas,

sendo 3 delas para
acesso afirmativo

(uma em cada linha)
e 2 delas para os
servidores com

maiores notas finais
(na área)

Epidemiologia da Atividade Física

(até 7 vagas sendo 1 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada à saúde

 

Alexandre C.
Marques (1)

Felipe F.
Reichert (1)

Fernando V.
Siqueira (1)

Inácio C. M.
da Silva (1)

Marcelo C. da
Silva (1)

Marlos R.
Domingues

(2)
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Desempenho e Metabolismo Humano

(até 4 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada ao desempenho

Fabrício Del
Vecchio (2)

Eraldo
Pinheiro (2)

 

 

 

Exercício Físico para promoção da saúde

(até 2 vagas sendo 1 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: exercício físico relacionado à saúde

Airton J.
Rombaldi (1)

Cristine L.
Alberton (1)

Movimento Humano,
Educação e
Sociedade

 

Até 8 vagas,

sendo 3 delas para
acesso afirmativo

(uma em cada linha)
e 1 delas para o

servidor com maior
nota final (na área)

Estudos Socioculturais do Esporte e da Saúde

(até 3 vagas sendo 1 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: memórias, corpo e saúde, esporte e lazer.

 

Alan Knuth
(1)

Inácio C. M.
da Silva (1)

Luiz Carlos
Rigo (1)

Comportamento Motor

(até 2 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

 

Rodolfo
Benda (1)

Suzete
Chiviacowsky

(1)

 

Formação Profissional e Prática Pedagógica

(até 3 vagas sendo 1 delas para acesso afirmativo)

 

Área temática: formação de professores, histórias da vida e
exercício docente; processo de inclusão escolar; políticas

públicas, gestão e financiamento da educação e da
educação física; pedagogia da saúde e do esporte na
educação física escolar; formação profissional e suas

relações com o mundo do trabalho; estudos culturais e uso
de imagens.

Linhas temáticas:

Mariângela R.
Afonso (1)

Alexandre C.
Marques (1)

Gabriel G.
Bergmann (1)
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Sub-linha 1: Formação profissional e prática pedagógica
na escola (2 vagas);

Sub-linha: Formação profissional e prática pedagógica em
esportes e Educação Física    inclusiva (2 vagas).

 

3: O Programa não se compromete em preencher todas as vagas disponíveis, ficando o ingresso de
candidatos condicionada à obtenção da nota mínima de aprovação 6,0 (seis). Assim, o número de

selecionados para o doutorado poderá ser inferior a 21 (vinte e um).
4: acesso aos currículos dos docentes: http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/corpo-docente/

 
leia-se:
 

PARA O MESTRADO

Serão oferecidas aos candidatos com nota de aprovação no processo seletivo até 37 (trinta e
sete) vagas1. Conforme Resolução 005/2017 (CONSUN/UFPel), 27,0% das vagas serão
reservadas para pessoas negras, quilombolas, indígenas ou com deficiência, correspondendo a 10
(dez) vagas. Conforme Resolução 09/2019 (CONSUN/UFPEL), 10,8% das vagas serão
reservadas para servidores da UFPel, correspondendo a 4 (quatro) vagas.  As vagas ficam assim
distribuídas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa:

 

Áreas de
concentração Linhas de Pesquisa Orientadores (vagas)2

Biodinâmica do
Movimento

Humano

 

Até 19 vagas, sendo
5 delas para acesso

afirmativo
(distribuídas por

linha) e 2 delas para
os servidores com

maiores notas finais
(na área)

Epidemiologia da Atividade Física

(até 8 vagas sendo 2 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada à
saúde

 

Alexandre C. Marques (1)

Felipe F. Reichert (2)

Fernando V. Siqueira (1)

Inácio C. M. da Silva (1)

Marcelo C. da Silva (2)

Pedro Hallal (1)

Exercício Físico para promoção de saúde

(até 7 vagas sendo 2 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: exercício físico relacionado à
saúde

Airton Rombaldi (3)

Cristine Alberton (3)

Stephanie Pinto (1)
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 Desempenho e Metabolismo Humano

(até 4 vagas sendo 1 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada ao
desempenho

Fabrício Del Vecchio (3)

Eraldo Pinheiro (1)

 

Movimento
Humano, Educação

e Sociedade

 

Até 18 vagas, sendo
5 delas para acesso

afirmativo
(distribuídas por

linha) e 2 delas para
os servidores com

maiores notas finais
(na área)

Estudos Socioculturais do Esporte e da
Saúde

(até 5 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

Área temática: memórias, corpo e saúde,
esporte e lazer.

Alan Knuth (2)

Inácio C. M. da Silva (1)

Luiz Carlos Rigo (2)

 

 

Comportamento Motor

(até 6 vagas sendo 2 delas para acesso
afirmativo)

 

Ricardo Drews (2)

Rodolfo Benda (1)

Suzete Chiviacowsky (3)

 

Formação Profissional e Prática Pedagógica

(até 7 vagas sendo 2 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: formação de professores,
histórias da vida e exercício docente; processo
de inclusão escolar; políticas públicas, gestão e

financiamento da educação e da educação
física; pedagogia da saúde e do esporte na

educação física escolar; formação profissional e
suas relações com o mundo do trabalho;

estudos culturais e uso de imagens.

Linhas temáticas:

Sub-linha 1: Formação profissional e prática
pedagógica na escola (3 vagas);

Sub-linha: Formação profissional e prática
pedagógica em esportes e Educação Física   

inclusiva (3 vagas).

Mariângela R. Afonso (2)

Andrize R. Costa (2)

Alexandre C. Marques (2)

Gabriel G. Bergmann (1)

 

 
1: O Programa não se compromete em preencher todas as vagas disponíveis, ficando o ingresso de
candidatos condicionada à obtenção da nota mínima de aprovação 5,0 (cinco). Assim, o número de

selecionados para o mestrado poderá ser inferior a 37 (trinta e sete).
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2: acesso aos currículos dos docentes: http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/corpo-docente/

 

PARA O DOUTORADO

Serão oferecidas aos candidatos com nota de aprovação no processo seletivo até 24 (vinte e
quatro) vagas3. Conforme Resolução 005/2017 (CONSUN/UFPel), 29,2% das vagas serão
reservadas para pessoas negras, quilombolas, indígenas ou com deficiência, correspondendo a 7
(sete) vagas. Conforme Resolução 09/2019 (CONSUN/UFPEL), 12,5% das vagas serão
reservadas para servidores da UFPel, correspondendo a 3 (três) vagas.  As vagas ficam assim
distribuídas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa:

 

Áreas de
concentração Linhas de Pesquisa Orientadores (vagas)4

Biodinâmica do
Movimento

Humano

 

Até 14 vagas,

sendo 4 delas para
acesso afirmativo

(uma em cada linha)
e 2 delas para os
servidores com

maiores notas finais
(na área)

Epidemiologia da Atividade Física

(até 8 vagas sendo 2 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada à
saúde

Alexandre C. Marques (1)

Felipe F. Reichert (1)

Fernando V. Siqueira (1)

Inácio C. M. da Silva (1)

Marcelo C. da Silva (1)

Marlos R. Domingues (2)

Pedro Hallal (1)

 

Desempenho e Metabolismo Humano

(até 4 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

Área temática: atividade física relacionada ao
desempenho

Fabrício Del Vecchio (2)

Eraldo Pinheiro (2)

 

 

 

 

Exercício Físico para promoção da saúde

(até 2 vagas sendo 1 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: exercício físico relacionado à
saúde

Airton J. Rombaldi (1)

Cristine L. Alberton (1)
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Movimento
Humano, Educação

e Sociedade

 

Até 10 vagas,

sendo 3 delas para
acesso afirmativo

(uma em cada linha)
e 1 delas para o

servidor com maior
nota final (na área)

Estudos Socioculturais do Esporte e da
Saúde

(até 4 vagas sendo 1 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: memórias, corpo e saúde,
esporte e lazer.

 

Alan Knuth (1)

Inácio C. M. da Silva (1)

Pedro Hallal (1)

Luiz Carlos Rigo (1)

Comportamento Motor

(até 2 vagas sendo 1 para acesso afirmativo)

 

 

Rodolfo Benda (1)

Suzete Chiviacowsky (1)

 

Formação Profissional e Prática Pedagógica

(até 4 vagas sendo 1 delas para acesso
afirmativo)

 

Área temática: formação de professores,
histórias da vida e exercício docente; processo
de inclusão escolar; políticas públicas, gestão e

financiamento da educação e da educação
física; pedagogia da saúde e do esporte na

educação física escolar; formação profissional e
suas relações com o mundo do trabalho;

estudos culturais e uso de imagens.

Linhas temáticas:

Sub-linha 1: Formação profissional e prática
pedagógica na escola (2 vagas);

Sub-linha: Formação profissional e prática
pedagógica em esportes e Educação Física   

inclusiva (2 vagas).

Mariângela R. Afonso (1)

Alexandre C. Marques (1)

Gabriel G. Bergmann (2)

 
3: O Programa não se compromete em preencher todas as vagas disponíveis, ficando o ingresso de
candidatos condicionada à obtenção da nota mínima de aprovação 6,0 (seis). Assim, o número de

selecionados para o doutorado poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro).
4: acesso aos currículos dos docentes: http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/corpo-docente/

 
 

c) Os demais itens permanecem inalterados.
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Profª. Drª Cristine Lima Alberton
COORDENADOR DO CURSO
 
De acordo:
 
 
Prof. Dr. Flávio Fernando Demarco
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL
 
 
Prof. Dr. Pedro Rodrigues Curi Hallal
REITOR DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINE LIMA ALBERTON, Coordenadora de Curso de
Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, em 25/08/2020, às 15:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 25/08/2020, às 17:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Vice-Reitor, em
26/08/2020, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1032809 e
o código CRC 888F9B5C.

Referência: Processo nº 23110.020372/2020-62 SEI nº 1032809

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

