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Site do 
programa

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppg-ef
ppgef-ct@utfpr.edu.br

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppg-ef
mailto:ppgef-ct@utfpr.edu.br


Organização do curso

• Área de Concentração

O PPGEF está organizado na área de concentração Ciências do Movimento Humano, sendo
sustentado por duas linhas de pesquisa: “Atividade Física e Saúde” e “Exercício e Esporte”.

• Linhas de Pesquisa

Atividade Física e Saúde

Visa compreender os fenômenos fisiológicos, biomecânicos, psicológicos e outros fatores
ambientais que podem influenciar a prática de atividades físicas para a promoção da saúde em
diferentes faixas etárias e grupos populacionais.

Exercício e Esporte

Visa fornecer subsídios e estratégias, fundamentados em conhecimentos técnico científicos, que
permitam aperfeiçoar os aspectos fisiológicos, biomecânicos, psicológicos e sociológicos que
influenciam o nível de desempenho esportivo nas diferentes faixas etárias.



Corpo docente - permanente

Adriano 
Akira -

AFS

Adriano 
Silva - EE

Anderson 
- EE

Cintia –
AFS e EE

Ciro -
AFS

Elto –
AFS e EE

Gilmar -
EE

Júlio 
Bassan -

EE

Maressa
– AFS e 

EE

Oslei -
AFS Raquel -

AFS

Rogério -
AFS



Corpo docente - colaboradores

Ana 
Paula

Rosimeide Angélica –
POS-DOC



Disciplinas

• 8 créditos em disciplinas obrigatórias;

• 12 créditos em disciplinas vinculadas à respectiva linha de 
pesquisa;

• 4 créditos em disciplinas de núcleo comum.

24 créditos em disciplinas, assim distribuídos:

Obs: cada 15 horas/aula correspondem a 1 crédito.



Disciplinas obrigatórias

• Metodologia da Pesquisa e Técnicas de Redação e de Artigos 
Científicos (4 créditos);

• Métodos Quantitativos de Pesquisa Científica (4 créditos);

• Métodos Qualitativos de Pesquisa Científica (4 créditos).



Disciplinas optativas

Próprio PPGEF;

Outros programas da UTFPR;

Outros programas de outras instituições (UFPR, PUC, UEPG, etc).

Outros programas da UTFPR + outras instituições < 50% dos créditos (11 
créditos).



Disciplina de acompanhamento

“Elaboração De Dissertação”



Estágio docente

• A disciplina de prática de docência será obrigatória para alunos
bolsistas, com carga didática (60 horas), equivalente a quatro
créditos.





Bolsa de estudo

❑ Processo seletivo (Dezembro a Março)

• 2 bolsas CAPES (Polyana e Gyan)

• 1 bolsa Fundação Araucária-CAPES (Matheus)

• 1 bolsa UTFPR (Thiago)?



Qualificação

• http://portal.utfpr.edu.br
/cursos/coordenacoes/str
icto-sensu/ppg-
ef/documentos

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppg-ef/documentos






Qualificação

• Deadlines:
• 15 de Abril (01/05) (solicitação) – Ação alunos;
• 24 de Abril (homologação) – ação colegiado PPGEF;
• 25 de Abril (envio para banca avaliadora. Virtual) – ação coordenação PPGEF;
• 25 de Abril a 25 de Maio (período de avaliação) – ação avaliadores;
• 26 de Maio (resultado) – ação coordenação PPGEF;
• 26 de Junho (homologação) – ação colegiado PPGEF.

Obs: não só pode, como deve, adiantar, mas não pode ser inferior a 01/03.



Defesa

• http://portal.utfpr.edu.br
/cursos/coordenacoes/str
icto-sensu/ppg-
ef/documentos

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppg-ef/documentos




Agendamento de Defesa

• Deadlines:
• Data limite de defesa 28 de Fevereiro;

• 30 dias antes (ou 17 de Novembro para defesas em Fevereiro) solicitação. Em 
caso de membro externo a Curitiba (passagens e diárias), 60 dias antes – Ação 
alunos;

• Em 10 dias o aluno é informado da homologação – ação coordenação PPGEF;

• Enviar o trabalho a banca avaliadora e preencher formulário online de 
divulgação (ao menos 20 dias antes da defesa) – ação alunos; 

• Resultado (homologação) – ação colegiado PPGEF.





Representante discente

• 2 alunos, 1 de cada linha de pesquisa

• Duração 1 ano



Contatos


