
EDITAL 01/2023 

Processo seletivo para o  1º semestre de 2023 referente aos Programas de Pós-Graduação  Stricto  

Sensu da UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, em São Paulo, Unidade Mooca, no curso de 

Mestrado Acadêmico em EDUCAÇÃO FÍSICA e Doutorado Acadêmico em EDUCAÇÃO FÍSICA.

Nos termos do art. 43 do Regimento Geral de Pós-graduação da Universidade São Judas Tadeu, faço 

saber aos interessados que estarão abertas,  de  23/11/2022 a  07/02/2023,  período que poderá ser 

prorrogado  a  critério  da  Universidade,  as  inscrições  para  o  processo  seletivo  destinado  ao 

preenchimento de vagas oferecidas para o 1º Semestre de 2023, conforme abaixo:

Curso/Programa Vagas Site E-mail Unidade de 
oferta

Mestrado em Educação 
Física 25

https://
www.usjt.br/

mestrado-
doutorado/mestrado-

e-doutorado-em-
educacao-fisica/

strictousjt@usjt.b
r

Mooca

Doutorado em Educação 
Física 10 Mooca

1. Para participar do processo seletivo, o candidato deve seguir as seguintes etapas: 

a) pré-inscrição on-line;

b) efetivação da inscrição (mediante a submissão dos documentos);

c) etapa de avaliação, a qual somente poderá ser feita pelo candidato que cumprir o disposto nas 

alíneas (a) e (b), acima mencionadas.

2. Os candidatos que não realizarem a prova digital  no dia e horário determinado, e/ou não 

comparecerem  na  entrevista  no  dia  e  horário  fixados  neste  Edital,  serão  eliminados  do 

processo seletivo.

3. A reprovação do candidato em uma das etapas implica sua reprovação no processo seletivo.

4. Os resultados serão homologados pelos Colegiados dos Programas e sua divulgação ocorrerá 

no dia  25/02/2023, em comunicado oficial encaminhado a todos os candidatos, pelo e-mail 

cadastrado na primeira etapa.

A seguir, são apresentadas as especificidades do processo seletivo:
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https://www.usjt.br/mestrado-doutorado/mestrado-e-doutorado-em-educacao-fisica/
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Portaria MEC 656, D.O.U 22/05/2017)

O processo seletivo a que se refere o presente Edital dará acesso ao Curso de Mestrado em Educação 

Física para o  1º Semestre de 2023, tendo como área de concentração "Escola, Esporte, Atividade 

Física e Saúde", no limite das vagas oferecidas, a ser ministrado na Unidade Mooca da Universidade 

São Judas, obedecida a classificação dos candidatos aprovados.

a) As vagas oferecidas destinam-se à formação de pesquisadores e à qualificação de docentes para o 

ensino superior de Educação Física, bem como à produção de conhecimento particular ao campo 

das Ciências da Saúde.

b) As vagas oferecidas serão distribuídas em 4 (quatro) Linhas de Pesquisa, a saber:

LP 1 - Atividade Física e Disfunções Orgânicas;

LP 2 - Estudos Socioculturais e Pedagógicos da Educação Física;

LP 3 - Fenômeno Esportivo;

LP 4 - Promoção e Prevenção em Saúde.

c) O Curso destina-se a profissionais graduados na área da Saúde ou na área de Humanas,  que 

tenham interesse e/ou experiência em temas do campo de orientação do corpo docente.

d) Alunos  que  estiverem regularmente  matriculados  no  último  período  de  cursos  de  graduação 

poderão  inscrever-se  para  o  processo  seletivo,  mas  só  poderão  matricular-se  no  Curso  de 

Mestrado em Educação Física da Universidade São Judas Tadeu caso comprovem, até a data da 

matrícula, terem concluído o curso de graduação.

e) Etapas do processo seletivo:

A  primeira  etapa consiste  na  pré-inscrição  on-line,  através  do  link 

https://www.usjt.br/inscreva/11779, que deverá ser preenchido por completo.

A segunda etapa consiste na efetivação da inscrição através da entrega da documentação descrita 

nos  itens  (a)  a  (e)  a  seguir,  no  período  de  23/11/2022  a  07/02/2023,  pelo  link: 

https://forms.gle/LaTvRtnEYxWrJfN38 

https://www.usjt.br/inscreva/11779


Documentos necessários para a inscrição:

1. Curriculum vitae atualizado, elaborado conforme modelo Lattes, contendo a documentação de 
publicações, participações em eventos (congressos, simpósios, colóquios, cursos etc.) e atividades 
acadêmicas (iniciação científica, monitoria etc.);

2. Cópia simples da cédula de identidade ou CNH; 

3. Cópia do histórico escolar do curso de graduação;

4. Cópia (frente e verso) do Diploma de graduação;

5. Projeto de pesquisa e/ou plano de trabalho claramente inserido em alguma das linhas de pesquisa 
e vinculado aos assuntos de pesquisa dos professores participantes do Programa.

Observação: caso  o  candidato  ainda  não  tenha  obtido  seu  diploma  e  histórico  deverá  enviar 

Atestado de Conclusão do Curso de Graduação.  

A terceira etapa consiste em:

1. Prova escrita será no dia 09/02/2023 às 17h, em ambiente virtual, com duração de 4 horas. Os 
candidatos que cumpriram a primeira e a segunda etapas receberão suas provas em formato word. 
Até o final do prazo determinado, deverão devolver suas provas para a secretaria em PDF. Após a 
devolução, receberão a confirmação de recebimento.

2. Avaliação do projeto de pesquisa e/ou plano de trabalho;

3. Entrevistas serão realizadas no período de  13/02/2023 a 16/02/2023, em ambiente virtual, por 
meio  de videoconferência.  Os links  das  salas  serão  encaminhados  pela  secretaria  aos  alunos 
aprovados nas fases anteriores.

4. Exame de curriculum vitae, que é uma etapa classificatória.

A prova escrita, realizada com consulta, consiste em questões relacionadas à Educação Física como 

área  de  conhecimento  e  de  produção  científica  na  Universidade.  Será  proposta  uma  situação-

problema, contextualizada na literatura indicada na bibliografia básica. O candidato deve elaborar 

uma  solução  ao  problema  apresentado,  baseando-se  nas  leituras  feitas.  A  análise  da  redação  é 

pautada  em três  critérios  básicos:  1)  a  capacidade  de  redigir  um texto  com clareza,  coerência, 

autonomia e ética, utilizando e citando corretamente os autores para fundamentar seus argumentos; 

2) a compreensão da ideia fundamental apresentada; 3) a capacidade de desenvolver uma solução ao 

problema, articulando as ideias.



                      

A Bibliografia recomendada para a prova escrita é:

ALMEIDA, Felipe Quintão, BRACHT, Valter; VAZ, Alexandre. Classificações epistemológicas na 
Educação Física:  redescrições.  Movimento,  v.  18,  n.4,  .241-263, out-dez 2012.  Disponível  em: 
http://www.redalyc.org/htmI/1153/115324888013/

BETTI,  Mauro.  Educação física como prática  científica e prática  pedagógica:  reflexões à  luz da 
filosofia da ciência. Rev. Bras.Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.19, n.3, p.183-97, jul./set. 2005

GAMBOA, Silvio S.  Epistemologia da Educação Física: as  inter-relações necessárias.  Maceió: 
EDUFAL, 2007.

HALLAL, Pedro C; MELO, Victor A. Crescendo e enfraquecendo: um olhar sobre os rumos da 
Educação Física no Brasil.  Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 2017; 39:322-7 vol. 39- 
Núm.3 DOI: 10.1016/j.rbce.2016.07.002

O projeto de pesquisa deve respeitar a Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 466, de 12 

de dezembro de 2012, contendo: 1. Título; 2. Resumo (descrever, em parágrafo único, o tema a ser 

pesquisado e os procedimentos metodológicos); 3. Introdução (apresentar argumentação que compõe 

a problemática do estudo, fundamentada pela  literatura disponível  e culminando nas questões de 

pesquisa); 4. Justificativa e objetivos (mostrar por que é importante pesquisar o tema e indicar a 

contribuição  para  a  área,  além dos  resultados  pretendidos);  5.  Procedimentos  Metodológicos;  6. 

Cronograma e etapas do trabalho; 7) Bibliografia consultada para elaboração do projeto.

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Portaria MEC 656, D.O.U 

22/05/2017)

O processo  seletivo  a  que  se  refere  o  presente  Edital  dará  acesso  ao  Curso  de  Doutorado  em 

Educação Física, para o 1º semestre de 2023, tendo como área de concentração “Escola, Esporte, 

Atividade Física e Saúde”, no limite das vagas oferecidas, a ser ministrado na Unidade Mooca da 

Universidade São Judas Tadeu, localizada à Rua Taquari,  número 546, situado na cidade de São 

Paulo - SP, obedecida a classificação dos candidatos aprovados.



a) O Curso destina-se a portadores do título de mestre ou mestrandos ingressantes na modalidade de 

doutorado direto, na área da Saúde ou na área de Humanas, que tenham interesse e/ou experiência 

em temas do campo de orientação do corpo docente.

b) As vagas  oferecidas  serão  distribuídas  nas  Linhas  de  Pesquisa  que  compõem a  estrutura  do 

Programa:

L1 - Atividade Física e Disfunções Orgânicas;

L2 - Estudos Socioculturais e Pedagógicos da Educação Física;

L3 - Fenômeno Esportivo;

L4 - Promoção e Prevenção em Saúde.

c) Em caráter excepcional, poderá haver alteração no número máximo de vagas. 

d) Etapas do processo seletivo:

A primeira etapa consiste na pré-inscrição on-line, através do link https://www.usjt.br/inscreva/11773, 

a qual deverá ser preenchida por completo.

A segunda etapa consiste na efetivação da inscrição através da entrega da documentação descrita 

nos  itens  (a)  a  (e)  a  seguir,  no  período  de  23/11/2022 a  07/02/2023,  pelo  link: 

https://forms.gle/BwgDgV6NKuC9Qa2v5 

Documentos necessários para a inscrição:

1. Cópia simples da cédula de identidade (RG ou CNH).

2. Curriculum Lattes atualizado, apresentando a documentação das publicações, participações em 

eventos  (congressos,  simpósios,  colóquios,  cursos  etc.)  e  atividades  acadêmicas  (iniciação 

científica, monitoria, estágio de docência etc.);

3. Para portadores do título de mestre: diploma e histórico escolar do curso de mestrado, bem como 

cópia da dissertação de mestrado;

4. Para mestrandos pendentes em relação à defesa da dissertação: cópia do trabalho apresentado no 

exame de qualificação e histórico escolar do curso de mestrado (caso reste aprovado, o candidato 

deverá, para efetivar a matrícula em caráter temporário, apresentar, de imediato, a ata da defesa 

de dissertação, e, para regularizar o vínculo, o diploma, no prazo máximo de um ano);

https://www.usjt.br/inscreva/11773


                      

5. Para candidatos ingressantes na modalidade de doutorado direto: cópia do trabalho apresentado 

no exame de qualificação, ata do exame de qualificação do mestrado com parecer da Comissão 

Examinadora sobre o mérito do trabalho (apontando sua originalidade, desempenho acadêmico e 

maturidade  científica)  e  aval  do  Colegiado  do  Programa,  e  histórico  escolar  do  curso  de 

mestrado, comprovando a conclusão de todos os créditos, exceto os referentes à dissertação;

6. Projeto de Pesquisa.

O projeto de pesquisa deve respeitar a Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 466, de 12 

de dezembro de 2012, contendo: 1. Título; 2. Resumo (descrever, em parágrafo único, o tema a ser 

pesquisado e os procedimentos metodológicos); 3. Introdução (apresentar argumentação que compõe 

a problemática do estudo, fundamentada pela  literatura disponível  e culminando nas questões de 

pesquisa); 4. Justificativa e objetivos (mostrar por que é importante pesquisar o tema e indicar a 

contribuição  para  a  área,  além dos  resultados  pretendidos);  5.  Procedimentos  Metodológicos;  6. 

Cronograma e etapas do trabalho; 7) Bibliografia consultada para elaboração do projeto.

A terceira etapa consiste em duas fases, compreendendo:

1. Análise do projeto de pesquisa, da dissertação de mestrado ou do trabalho apresentado no exame 

de qualificação, e do Curriculum Lattes;

2. Entrevistas com os candidatos aprovados na fase anterior, as quais serão realizadas entre os dias 

13/02/2023 a 16/02/2023,  em ambiente  virtual,  por  meio  de videoconferência.  Os links  para 

acesso às salas virtuais serão encaminhados pela secretaria por meio do e-mail, aos candidatos 

aprovados nas fases anteriores.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

__________________________________________________________________
Prof. Dr. Renan Pícolo Salvador

Coordenador Geral - Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu
Universidade São Judas Tadeu
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