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Informações sobre as disciplinas do 1º semestre de 2022
Ações e datas importantes:
Oferta de disciplinas no site do PPGEF: até 11 de fevereiro
Requerimento de matrícula nas disciplinas (estudante): 16 a 18 de fevereiro
Ajuste e confirmação de matrícula (orientador/responsável pela disciplina): 21 a 22 de fevereiro
Homologação das matrículas (coordenação): 23 a 25 de fevereiro
Início das aulas: 03 de março (cancelamento de disciplina é possível até a quarta semana de aula)
Término das aulas: 06 de julho

Disciplinas para o 1º semestre de 20221
Segunda
Manhã

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sociologia do esporte

Atividade física e doença de
Alzheimer2

Métodos qualitativos de
pesquisa científica

Sinalizadores de estresse e
potencializadores do
rendimento esportivo

PEF42SAES

Tarde

PEF42AFAFDA

PEF42MQPC

Prof. Dr. Gilmar Francisco
Afonso

Prof. Dra. Angélica Miki Stein

Profa. Dra. Ana Paula
Cabral Bonin

Prof. Dr. Júlio César Bassan

7:30 – 12:00 h

8:20 – 10:20 h
7:30 – 12:00 h

7:30 – 12:00 h

Linha: EE

Linha: AF
Linha: AF e EE

Linha: EE

PEF42SE

Metodologia da pesquisa e
técnicas de redação e de
artigos científicos3
PEF42AC
Prof. Dr. Rogério César
Fermino

Determinantes psicossociais
e comportamentais da
atividade física
Horário reservado para
reuniões do DAEFI-CT4 ou
PPGEF-CT

PEF42DPCAF
Prof. Dr. Ciro Romélio
Rodriguez-Añez

13:50 – 17:50 h

13:50 – 17:50 h

Linha: AF e EE

Linha: AF

1.

As disciplinas destacadas em cor azul serão ministradas de maneira remota. As demais serão presenciais.
2.
Disciplina de 30 horas (2 créditos).
3.
Disciplina exclusiva para alunos regulares.
4.
Departamento Acadêmico de Educação Física, Campi Curitiba, UTFPR.
Linha: EE = disciplinas ofertadas para a linha de pesquisa em Exercício e esporte.
Linha: AF = disciplinas ofertadas para a linha de pesquisa em Atividade física e saúde.
Linha: AF e EE = disciplinas ofertadas para as duas linhas de pesquisa (núcleo comum).

Informações importantes:
1. A maior parte das disciplinas são de 60 hrs e correspondem a 4 créditos.
2. O estudante é responsável por realizar a matrícula nas disciplinas no Sistema Acadêmico.
3. As disciplinas a serem cursadas devem ser estabelecidas em acordo com o Orientador.
4. O estudante deverá obter o mínimo de 24 créditos para concluir o Mestrado.
5. Duas disciplinas são obrigatórias: “Métodos qualitativos de pesquisa científica” OU “Métodos
quantitativos de pesquisa científica” E “Metodologia da pesquisa e técnicas de redação e de artigos
científicos”.
6. Novos estudantes receberão um e-mail com a senha do Sistema Acadêmico.
7. Estudantes que cumpriram todos os créditos precisam fazer matrícula na disciplina “SSAC042MA Elaboração de Dissertação [Acompanhamento]”.

