
  
 Faculdade de Educação Física e Desporto  

 PPG Educação Física 

Inscrição disciplina isolada – 2º semestre de 2019 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, torna público a Inscrição para 

solicitação de matrícula em disciplina isolada do MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, no 2º semestre de 

2019. 

1 – Disciplinas e vagas 

ALUNO ESPECIAL NÃO VINCULADO E ALUNO ESPECIAL VINCULADO 

Disciplina Código Vagas 

Teoria e metodologia do treinamento desportivo 3019008 05 

Aspectos teóricos e metodológicos do exercício físico aplicado a 
hipertensão arterial - Campus Governador Valadares 

2024063 05 

Teoria da tecnologia e inovação em Análises de performance: técnico-
tática e biomecânica - Campus Governador Valadares 

2024064 05 

Teoria e pesquisa em corpo, diversidade e processos psicossociais em 
saúde, esporte e exercício. - Campus Governador Valadares 

 05 

Teoria e pesquisa em instrumentos de medidas psicológicas na saúde e 
no esporte. - Campus Governador Valadares 

2024065 05 

Tópicos avançados em Suplementação durante o exercício físico – 
Campus Governador Valadares 

2024066 05 

 

SOMENTE PARA ALUNO ESPECIAL VINCULADO 

Disciplina Código Vagas 

Controle autonômico cardíaco 
2024062 05 

Fisiologia do exercício: Aspectos cardiovasculares 2024039 07 

Fisiologia do exercício: Aspectos respiratório e endócrino 2024040 07 

Prática de pesquisa quantitativa 2024044 05 

Tópicos especiais II – Gestão do conhecimento e esporte 2024040 05 

Tópicos especiais III – Prática em biomecânica avançada - Campus 

Governador Valadares 

2024062 05 

 

2- Condições para Inscrição 

- Aluno especial não vinculado – graduado em em curso reconhecido pelo MEC ou estrangeiro 
revalidado pelo MEC. 

- Aluno especial vinculado - alunos com matrícula em Programa de Pós-Graduação stricto sensu de 
Instituições de Ensino Superior credenciadas pela CAPES 

 

3 – Documentos exigidos: 

 Requerimento de solicitação de matrícula em disciplina isolada preenchido (acesse 
www.ufjf.br/pgedufisica, editais e normas/disciplina isolada/requerimento disc isolada 2019); 



 Ficha de exposição de motivos preenchida (acesse www.ufjf.br/pgedufisica, editais e 
normas/disciplina isolada/requerimento disc isolada 2019); 

 Fotocópia simples legível do diploma de graduação (frente e verso); 

 Xerox legível do CPF; 

 Somente para aluno especial vinculado - comprovante atualizado de matrícula em Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu de Instituições de Ensino Superior credenciadas pela CAPES e 
encaminhamento do seu professor-orientador, solicitando a matrícula. 

* Não serão validadas as inscrições com fichas e/ou documentos incompletos. 

 

4 – Período de inscrição:  

Data: de 22 a 26 de julho de 2019. 

Horário: de 08 às 16 horas, de segunda à sexta-feira 

 

5 – Local de inscrições: 

Disciplinas que serão ministradas em Juiz de Fora: 

Local: Entregar presencialmente os documentos em um envelope na Secretaria da Faculdade de Educação 
Física e Desportos da UFJF. 

Endereço: Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação Física e Desportos, secretaria da 

Pós-graduação em Educação Física, Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n. Bairro São 

Pedro. CEP:36036-900. Juiz de Fora/MG. 
 

Disciplinas que serão ministradas em Governador Valadares: 

Local: Entregar presencialmente os documentos em um envelope na Secretaria do Curso de Educação Física 
UFJF-GV 
UNIPAC Sala 106 - Rua Manoel Byrro, 241 – Vila Bretas – CEP:35032-620 – Governador Valadares – MG 

Obs.: Não serão aceitos documentos encaminhados via correio ou por e-mail. 

 

6 – Preenchimento das vagas: 

A liberação para cursar a disciplina estará vinculada aos critérios estabelecidos nesta chamada, após análise 
da documentação entregue, e as vagas serão preenchidas respeitando-se o quantitativo descrito no item 1. 

 
As vagas de disciplina ofertadas serão preenchidas de acordo com a ordem de prioridade listada abaixo: 

1º. Alunos vinculados a programas de pós-graduação da UFJF; 
2º. Alunos vinculados a programas de pós-graduação de outras IES; 
3º Observadas estas prioridades de ocupação das vagas o professor responsável pela disciplina 
definirá os critérios de seleção, através da ficha de exposição de motivos, do currículo, de entrevista, 
etc..., não cabendo recurso à sua decisão. 
 

6 – Divulgação do resultado da solicitação: 

 Dia 07/08/19, às 10 horas, na Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Educação 
Física e Desportos e no endereço eletrônico http://www.ufjf.br/pgedufisica/ (editais e normas/disciplina 
isolada). 

 
Juiz de Fora, 01 de julho de 2019 

 
Prof Dr Moacir Marocolo Júnior 

Coordenador PPG Educação Física 



 
Faculdade de Educação Física e Desporto  

PPG Educação Física 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Disciplinas que serão ministradas na UFJF em Juiz de Fora 

 

Disciplina Prof. Dia e Horário 

Controle autonômico cardíaco Lílian Quarta-feira, de 02/10 a 04/12 

08:30 às 11:30 hs 

Fisiologia do exercício: Aspectos cardiovasculares Mateus 04, 05, 06 e 08/11 

9:30 às 12 hs e 14 às 18 hs 

* Na segunda, dia 04/11 as aulas 

terão início às 10 horas 

* Na terça, dia 05/11, as aulas serão 

somente no período da tarde. 

Fisiologia do exercício: Aspectos respiratório e 

endócrino 

 

Daniel 

 

21/08 a 09/09 

Segunda 10 às 12 hs; quarta-feira 08 

às 12 hs; sexta-feira 08 às 12 hs 

Prática de pesquisa quantitativa Jorge / Moacir / 

Mourão 

Quinta-feira, de 15/08 a 31/10 

14 às 16 hs 

Teoria e metodologia do treinamento desportivo Jeferson Terça-feira, de 20/08 a 12/11 

10 às 12 hs 

Tópicos especiais II – Gestão do conhecimento e 

esporte 

 

Maurício e 

Heglison 

Dias 26 a 30/08; 23 a 27/09; 21 a 

25/10 (exceto as quintas-feiras) 

14 às 17 hs 

 
 
 



 
Faculdade de Educação Física e Desporto  

PPG Educação Física 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Disciplinas que serão ministradas na UFJF no Campus de Governador Valadares 

 
 

Disciplina Prof. Dia e Horário 

Aspectos teóricos e metodológicos do exercício 

físico aplicado a hipertensão arterial - GV 

Andréia Dias 15, 16, 29 e 30/08 

8 às 12 hs e 13 às 17 hs 

Teoria da tecnologia e inovação em análises de 

performace: técnico-tática e biomecânica - GV 

Bianca e Ciro Dias 05 e 06/09 e 18 e 19/10 

8 às 12 hs e 13 às 17 hs 

Teoria e pesquisa em corpo, diversidade e 

processos psicossociais em saúde, esporte 

e exercício - GV 

Clara Dias 20 e 21/09; 04 e 05/10 

8 às 12 hs e 13 às 17 hs 

Teoria e pesquisa em instrumentos de medidas 

psicológicas na saúde e no esporte - GV 

Pedro Dias 22 e 23/08; 12 e 13/09; 16 e 

17/10 

08 às 13 hs 

Tópicos avançados em suplementação durante o 

exercício físico - GV 

Ciro Dias 25 e 26/10 e 22 e 23/11 

8 às 12 hs e 13 às 17 hs 

Tópicos especiais III – Prática em biomecânica 

avançada - GV 

Ciro Dias 12 a 27/09 

Quinta-feira 13 às 18h; sexta-feira 08 

às 12 hs e 13 às 17hs 

 
 
 



 
Faculdade de Educação Física e Desporto  

PPG Educação Física 
 

DISCIPLINA ISOLADA - 2º SEMESTRE DE 2019 

(DIGITAR NO COMPUTADOR OU EM LETRA DE FORMA) 

 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ Celular: ______________________________ 

Link do currículo Lattes: ________________________________________________________________________ 

Não vinculado (     ) Vinculado (     ): __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA :_________________________________________________________________________________ 

 

Exposição de motivos (relevância do tema de estudos da disciplina para o candidato): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, _____ de __________________ de 2019 

___________________________________________________ 

Assinatura do candidato 



 
Faculdade de Educação Física e Desporto  

PPG Educação Física 
 

 
DISCIPLINA ISOLADA – SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA 

 
 
Eu, __________________________________________________, CPF________________________, 

residente na Rua / Av. ________________________________________,nº_____, apto _________, 

Bairro ____________________________, Cidade _______________________,Estado ___________, 

Telefone ___________________________, E-mail __________________________________________, 

graduado(a) em _____________________________, pela Universidade________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

venho solicitar autorização para cursar, como aluno(a) especial em disciplina isolada, a disciplina 

_______________________________________________, no ______semestre de _________. 

 
                      Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2019 
 
                                 ____________________________________ 
                                               Assinatura do Requerente 
 
 
 
Declaro ter sido consultado em relação à solicitação do requerente e estou de acordo com a mesma. 
 
                     Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2019 
 
                                ____________________________________ 
                                   Assinatura do Responsável pela Disciplina 
 

(preenchimento por parte da Secretaria) 
 
 
Conforme solicitação e de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu  da 
UFJF, Art.15, autorizo a matrícula conforme solicitado. 
 
                    Juiz de Fora, ______ de ____________________ de 2019 
 
                                ___________________________________________ 
                                Assinatura e Carimbo do Coordenador do Programa 
 

(preenchimento por parte da Secretaria) 
OBS.: Art.15: Graduados não inscritos em curso regulares da UFJF poderá matricular-se em disciplina de Pós-

Graduação, então considerada isolada, desde que haja vaga, a juízo do Colegiado ou Comissão Coordenadora do Curso. 


