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EDITAL N. 03/2019 - PPGEF/FEFD/UFG BOLSAS 

1. O presente edital visa viabilizar ao aluno do PPGEF/UFG bolsa de demanda social. 

2. A distribuição de bolsas do PPGEF será feita da seguinte forma: 
a. Concessão de uma bolsa aos primeiros colocados de cada linha de pesquisa; 
b. Caso o PPGEF receba mais bolsas, será distribuído para as linhas de pesquisa, 

conforme a proporção de candidatos de 
 

3. Poderão participar do processo seletivo todos os alunos regulares matriculados no 

programa.  

4. Não poderão participar alunos com vínculo empregatício no ato da inscrição. 

5. Por força da Portaria n° 76/2010, CAPES 

Social, a distribuição das bolsas, objeto desse edital, atenderá prioritariamente a 

necessidade deste PPG de manter em tempo integral alunos de excelente desempenho 

acadêmico, buscando auxiliar sua fixação na cidade de Goiânia. 

6. O currículo dos estudan

Anexo 2, o qual deverá ser entregue preenchido pelo candidato a bolsa. Obrigatoriedade 

de apresentação do 

comprovação, não serão po

7. Para a pontuação dos artigos 

Qualis da área 21, Educação Física, 

Revistas sem Qualis a Comissão de bolsa do PPGEF irá fazer a avaliação do periódico.

8. Serão considerados os últimos 5 anos da vida acadêmic

9. Em caso de empate, o critério a ser aplicado ser
estratos superiores, em ordem decrescente. 

10. Cada atividade / comprovada só 

11. Publicações como coautoria receberão 50% da pontuação. 

12. Será considerado artigos aceitos para publicação.
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PPGEF/FEFD/UFG BOLSAS - DEMANDA SOCIAL

O presente edital visa viabilizar ao aluno do PPGEF/UFG bolsa de demanda social. 

A distribuição de bolsas do PPGEF será feita da seguinte forma:  
Concessão de uma bolsa aos primeiros colocados de cada linha de pesquisa; 
Caso o PPGEF receba mais bolsas, será distribuído para as linhas de pesquisa, 
conforme a proporção de candidatos de cada linha; 

Poderão participar do processo seletivo todos os alunos regulares matriculados no 

Não poderão participar alunos com vínculo empregatício no ato da inscrição. 

Por força da Portaria n° 76/2010, CAPES – Regulamento do Programa de Dema

Social, a distribuição das bolsas, objeto desse edital, atenderá prioritariamente a 

necessidade deste PPG de manter em tempo integral alunos de excelente desempenho 

acadêmico, buscando auxiliar sua fixação na cidade de Goiânia.  

O currículo dos estudantes será avaliado a partir do quadro de atividades disponível no 

, o qual deverá ser entregue preenchido pelo candidato a bolsa. Obrigatoriedade 

de apresentação do currículo lattes (com documentos comprobatórios). Itens sem 

comprovação, não serão pontuados; 

Para a pontuação dos artigos aceitos ou publicados em Periódicos será considerado  o 

Qualis da área 21, Educação Física, 2013/2016. Para artigos aceitos ou publicados em 

a Comissão de bolsa do PPGEF irá fazer a avaliação do periódico.

os últimos 5 anos da vida acadêmico-científica 

Em caso de empate, o critério a ser aplicado será a maior pontuação obtida em artigos nos 
em ordem decrescente.  

Cada atividade / comprovada só poderá pontuar em um único item. 

Publicações como coautoria receberão 50% da pontuação.  

Será considerado artigos aceitos para publicação. 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DEMANDA SOCIAL 

 
O presente edital visa viabilizar ao aluno do PPGEF/UFG bolsa de demanda social.  

Concessão de uma bolsa aos primeiros colocados de cada linha de pesquisa;  
Caso o PPGEF receba mais bolsas, será distribuído para as linhas de pesquisa, 

Poderão participar do processo seletivo todos os alunos regulares matriculados no 

Não poderão participar alunos com vínculo empregatício no ato da inscrição.  

Regulamento do Programa de Demanda 

Social, a distribuição das bolsas, objeto desse edital, atenderá prioritariamente a 

necessidade deste PPG de manter em tempo integral alunos de excelente desempenho 

tes será avaliado a partir do quadro de atividades disponível no 

, o qual deverá ser entregue preenchido pelo candidato a bolsa. Obrigatoriedade 

lattes (com documentos comprobatórios). Itens sem 

em Periódicos será considerado  o 

2013/2016. Para artigos aceitos ou publicados em 

a Comissão de bolsa do PPGEF irá fazer a avaliação do periódico. 

 do candidato; 

a maior pontuação obtida em artigos nos 
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13. Todos os alunos necessitam fazer a inscrição mediante preenchimento de formulário 

específico (Anexo 1) 

 

14. Livros e capítulos de livros ainda não avaliados no Qualis Livro da CAPES receberão a 

pontuação atribuída pela comissão de bolsas do PPGEF. Para a referida avaliação o 

candidato deverá entregar uma cópia física (que poderá ser retirado no final do processo 

de avaliação) 

Obs.: As solicitações deverão ser entregues à Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 

impreterivelmente  entre os dias 06 a 10 de maio de 2019, das 09h às 17h. 
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ANEXO 1 

EDITAL 003/2019 PARA INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO DE BOLSA  

 

Formulário de inscrição 

(Preencha com letra de FÔRMA, com caneta preta ou azul, sem rasuras) 

 

Dados pessoais 

Nome do (a) orientador (a): ____________________________________________________ 

(  ) Linha: Aspectos socioculturais e pedagógicos da Educação Física e esporte 

(  ) Linha: Biodinâmica da atividade física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Nº CPF: ______________________________________ Nº matricula: __________________ 

Endereço permanente: _________________________________________________________ 

CEP:  __________________________ Cidade: _____________________________________ 

Fone: (fixo): __________________________ (celular): ______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro não possuir vínculo empregatício no ato a inscrição e que as informações prestadas são 

verdadeiras. Declaro também que estou de acordo com as normas deste processo seletivo.  

 

 

Goiânia, ___/____/201__. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) candidato(a) 
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ANEXO 2  

Quadro de atribuição de pontos para a avaliação do currículo  

ATIVIDADES Pontos  Títulos  Total  

Participação em Programa de Iniciação científica. Por semestre letivo completo. Não cumulativa com 

outras quaisquer no mesmo período (Máximo de 2 anos).  
0,2    

Participação como aluno especial em PPG. Por semestre letivo completo.  0,2   

Membro de grupo de pesquisa (registrado na plataforma Lattes): (Max 1) 0,2   

Membro de comissão organizadora de evento acadêmico-científicos: (Max 2) 0,2   

Palestras, conferências, mesas-redondas proferidas: (Max 3) 0,2   

Participação (ouvinte) em seminários e/ou cursos de curta duração (3 horas mínimas): (Max 3) 0,1   

Orientação TCC (especialização e/ou graduação): (Max 5) 0,2   

Membro de banca de TCC ou especialização: (Max 3) 0,1   

Monitoria (em disciplinas da graduação): (Max 3) 0,2   

Total   
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ATIVIDADES Pontos  Títulos  Total  

01) Livro publicado com ISBN (L4), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do 

programa.  
8,0    

02) Livro publicado com ISBN (L3), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do 

programa.  
6,0    

03) Livro publicado com ISBN (L2), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do 

programa.  
4,0    

04) Livro publicado com ISBN (L1), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do 

programa.  
2,0    

05) Capítulo de Livro publicado com ISBN (C4), relacionado à área de concentração e linhas de 

pesquisa do programa.  
4,0    

06) Capítulo Livro publicado com ISBN (C3), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa 

do programa.  
3,0    

07) Capítulo Livro publicado com ISBN (C2), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa 

do programa.  
2,0    

08) Capítulo Livro publicado com ISBN (C1), relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa 

do programa.  
1,0    
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09) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (A1) especializado e com conselho 

editorial.  
4,00    

10) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (A2) especializado e com conselho 

editorial.  
3,2    

11) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (B1) especializado e com conselho 

editorial.  
2,4    

12) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (B2) especializado e com conselho 

editorial.  
1,6    

13) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (B3) especializado e com conselho 

editorial.  
0,8    

14) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (B4) especializado e com conselho 

editorial.  
0,4    

15) Artigo completo aceito/publicado em periódico científico (B5) especializado e com conselho 

editorial.  
0,2   

16) Trabalho científico completo apresentado em congresso internacional e publicado em anais ou 

revistas, relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do programa.  
0,4    

17) Trabalho científico completo apresentado em congresso nacional e publicado em anais ou revistas, 0,3    
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relacionado à área de concentração e linhas de pesquisa do programa.  

18) Trabalho científico apresentado em congresso internacional com resumo publicado em revista ou 

anais relacionado à área de concentração.  
0,2    

19) Trabalho científico apresentado em congresso nacional com resumo publicado em revista ou anais 

relacionado à área de concentração.  
0,1    

Total   

  

Total de Pontos do currículo   

Nota Final: a cargo 

da comissão de 

bolsas 

A nota final (NF) de cada candidato será obtida pela equação [NF=10x(TP÷MP)] sendo TP= o total de 

pontos de cada concorrente e MP a maior pontuação alcançada dentre todos os concorrentes. 
 

  

 


