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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Área do Conhecimento: Educação Física

Matéria(s)/Disciplina(s): Teoria e Prática do Treinamento Esportivo: da Avaliação a Prescrição
do Exercício Físico; Estágios Supervisionados Não-Escolares; Pré-Estágios.

Pontos para as provas:

1. Estágios curriculares não escolares e sua importância na formação profissional em

educação física;

2. A atuação do profissional de educação física em ambientes não escolares: perspectivas e
desafios contemporâneos;

3. Inserção do profissional de Educação Física em campos de atuação multiprofissional;

4. O espaço dos pré-estágios no processo de formação profissional em Educação Física;

- 5. Bases teóricas e práticas da prescrição do exercício físico;

6. A avaliação física na prescrição do exercício físico;

7. As variáveis da aptidão física e a prescrição do exercício físico;

8. Aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho;

9. Treinamento físico aeróbio e suas vertentes contemporâneas;

10. Treinamento físico aeróbio: determinação de cargas e prescrição;

- 11. Treinamento físico de força e resistência muscular: planejamento e prescrição;

12. Treinamento físico de força e resistência muscular: direções da ciência e métodos de
treinamento;

13. A prescrição do exercício de força no treinamento personalizado;

14. Prescrição de exercícios físicos para populações especiais

15. Programas de exercício físico para indivíduos acometidos por doenças cardiometabólicas

16. Prescrição de exercícios físicos na reabilitação pós-covid;

17. Prescrição de exercícios físicos para pacientes com HIV-AIDS;

18. Treinamento de força e resistência muscular aplicado aos esportes coletivos;

19. Treinamento de força e resistência muscular aplica aos esportes individuais;

20. Treinamento desportivo: da periodização à prescrição para a saúde e o desempenho.
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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Área do Conhecimento: Educação Física

Matéria(s)/Disciplina(s): Teoria e Prática do Treinamento Esportivo: da Avaliação a Prescrição
do Exercício Físico; Estágios Supervisionados Não-Escotares; Pré-Estágios.

TABELA DE PONTOS PARA ANÁLISE DOS TÍTULOS

» l -GRAU ACADÉMICO (ATÉ 5,0 PONTOS) . ÍJ

1.1. Doutorado

1.2. Mestrado

1.3. Residência

1.4. Especialização

5,0 pontos

2,0 pontos

1,0 ponto

0,5 pontos

II - PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ATÉ 2,0 PONTOS)

2.1. Pubíicação de livro ou capítulo na área do concurso (0,2 pontos
por atividade).

2.2. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES A (0,2 pontos por
artigo).

2.3. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES B (0,2 pontos por
artigo).

2.4. Publicação de artigo científico. Qualis CAPES C (0,2 pontos por
artigo).

2.5. Rsalização e/ou participação em projeto de pesquisa, ensino e/ou
extensão na área do concurso (0,2 pontos por atividade).

2.6. Publicação de trabalho em evento científico na área do concurso
(0,2 pontos por atividade).

2.7. Apresentação de trabalho em evento científico na área do
concurso (0,2 pontos por atividade).

2.8. Orientação concluída de tese de doutorado (0,2 pontos por
orientação).

2.9. Orientação concluída de dissertação de mestrado (0,2 pontos por
orientação).

2.10. Orientação concluída de monografia de especialização (0,1
pintosjsoj^qnentaçao}.

2.11. Orientação concluída de trabalho de conclusão de curso de
graduação (0,1 pontos por orientação).

2.12. Participação em bancas de mestrado e doutorado (0,2 pontos
por bancai

2.13. Participação em bancas de especialização e graduação (0,1
pontos por banca).

0,4 pontos

0,8 pontos

0,6 pontos

0,4 pontos

0,6 pontos

0,4 pontos

0,4 pontos

0,6 pontos

0,4 pontos

0,3 pontos

0,2 pontos

0,6 pontos

0,3 pontos

Ill - EXPERIÊNCIA DOCENTE (ATÉ 2,0 PONTOS)



3.1. Docência na Educação Superior (0,2 pontos por ano). 1,0 ponto

3.2. Docência na Educação Básica (0,2 pontos por ano). 1,0 ponto

IV - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE, OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTJFICAS,
ATIVIDXDES EXTENSIONISTAS, ATIVIDADES LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS (ATÉ 1,0 PONTO)

4.1. Atividades de assessoria e consultoria técnica na área do
concurso (0,1 pontos por ano).

0,2 pontos

4.2. Participação em Grupo de Pesquisa (0,1 pontos por ano). 0,3 pontos

4.3. Outras experiências profissionais não docentes (0,1 pontos por
ano).

0,2 pontos

4.4. Outras atividades técnico-científícas, atividades extensionistas,
atiyidades literárias ou artísticas (0,1 pontos por ano).

0,1 pontos

4.5. Participação como ouvinte em cursos e eventos de no mínimo 20
horas (0,1 pontos por atividade).

0,2 pontos

4.5. Organização de cursos e eventos de no mínimo 20 horas (0,1
pontos por atividade).

0,2 pontos
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