CONCURSO EDUCAÇÃO FÍSICA
Pontos para a Prova Escrita e Didática
1. Contextualizando os esportes: significados e concepções
2.

Aspectos históricos e culturais dos esportes.

3. Esportes na Educação Física: implicações pedagógicas
4. Esportes: formação e prática pedagógica do(a) professor(a) de Educação Física
5.

Os processos pedagógicos dos esportes coletivos

6. Os processos pedagógicos dos esportes individuais
7. Os processos pedagógicos dos esportes aquáticos
8. Os esportes e os projetos sociais
9.

Princípios teórico-metodológicos no ensino dos esportes

10. Os esportes e a produção do currículo
11. Possibilidades e limites educativos dos esportes na Educação Física Escolar
12. Possibilidades e limites educativos dos esportivos no Pré-estágio e o no Estágio
Supervisionado em Educação Física

PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
1- GRAUS ACADÊMICOS (3 pontos)
1.1. Pós-doutorado ou livre docência em Educação (0,5 pontos)
1.2. Doutorado em Educação Física ou áreas afins (até 1,5 pontos)
1.3. Especialização em Educação Física ou áreas afins (até 0,5 pontos)
1.4. Outra Licenciatura (até 0,5 pontos)
2 - EXPERIÊNCIA DOCENTE (3 pontos)
2.1. Docência na Educação Superior (0,3 pontos por ano, até 1,2 pontos)
2.2. Docência na Educação Básica (0,3 pontos por ano, até 1,8 pontos)
3 - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E
EXTENSIONISTAS (2 pontos, considerados os últimos 5 anos)

3.1. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do concurso (0,3 pontos por publicação até
0,3 pontos)
3.2. Publicação de artigo científico (0,2 pontos por artigo até 0,6 pontos)
3.3. Realização e/ou participação como pesquisador em pesquisa relacionada com a área do
concurso (0,2 pontos por pesquisa, até 0,4 pontos)
3.4. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,1 ponto por atividade até
0,2 pontos)
3.5. Publicação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,1 ponto por atividade até 0,2
pontos)
3.6. Participação em curso de extensão com duração igual ou superior a 40 horas (0,1 ponto por
participação até 0,2 pontos)
3.7. Participação em projeto de extensão (0,1 ponto por ano até 0,1 ponto)
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE (2,0 pontos, considerados os
últimos 5 anos)
4.1. Coordenação ou organização de eventos (0,1 por evento até 0,2 pontos)
4.2. Participação em grupo de pesquisa da área de Educação Física (0,1 ponto por ano até 0,3
pontos)
4.3. Atividade de assessoria e consultoria técnica (0,1 ponto por ano até 0,3 pontos)
4.4. Participação em bancas acadêmicas (0,1 ponto por participação até 0,2 pontos)
4.5. Orientações de trabalhos de graduação (0,1 por orientação concluída até 0,3 pontos)
4.6. Orientações de trabalhos de pós-graduação (0,1 por orientação concluída até 0,4 pontos)
4.7. Gestão, Coordenação, Supervisão Pedagógica, Responsável por produção artística e/ou
esportiva (0,1 por ano até 0,3)

Parâmetros para elaboração do plano de trabalho
1. Apresentação geral, estrutura e clareza dos objetivos do Plano de Trabalho (1,0 ponto).
2. Compatibilidade e consistência do Plano de Trabalho com a área do concurso do
candidato (3,0 pontos).
3. Comprometimento do Plano de Trabalho com ensino, pesquisa e extensão (3,0 pontos).
4. Viabilidade de execução do Plano de Trabalho (1,0 ponto).
5. Coerência com a Política Institucional da Universidade (2,0 pontos).
Importante: a Proposta de Trabalho, a ser entregue na Prova Escrita, deverá ser redigida
em, no máximo, 10 páginas, usando fonte Times New Roman 12, com espaçamento 1,5,
tamanho A4 e margens de 2,5 cm.

