DISCIPLINAS E GRADE HORÁRIA MESTRADO PPGEF – 2020/2O
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oferta de disciplinas no site do programa: até 10 de julho de 2020
Requerimento de matrícula aluno regular: 03 a 04 agosto de 2020
Requerimento de matrícula aluno externo: 03 e 04 agosto de 2020
Homologação do requerimento pelo orientador (aluno regular): 05 e 06
agosto de 2020
Homologação do requerimento pelo responsável da disciplina (aluno
externo): 05 e 06 agosto de 2020
Chancela coordenação: 07 e 08 agosto de 2020
Início das aulas: 10 de agosto de 2020 (cancelamento de disciplina é
possível até a quarta semana de aula)
Término: 17 de dezembro de 2020
Dia

Disciplina

Código / Sala

Professor

TERÇAFEIRA
8:20 as
12:00h

Seminários avançados
em medidas de
atividade física,
exercício físico e
esporte
Como escrever um
artigo científico de
forma competitiva

PEF42MAFEEVirtual

Elto
Legnani

PEF42TEACVirtual

Adriano
Silva

EE/AF

Técnicas laboratoriais
fundamentos
biomecânicos para a
análise do movimento
humano
Determinantes
psicossociais e
comportamentais da
atividade física

PEF42FBVirtual

Cintia
Rodacki

EE

PEF42DPCAFVirtual

Ciro Añez

AFS

PEF42PEVirtual

Anderson
Paulo

EE

TERÇAFEIRA
13:50 as
17:50h
QUARTAFEIRA
8:20 as
12:00h
QUINTAFEIRA
13:50 às
17:50h
QUINTAFEIRA
09:30 as
13:10h

Pedagogia aplicada ao
movimento humano

Linha de
concentração
EE/AF

EX = disciplinas oferecidas para a Linha de Exercício e Esporte
AF = disciplinas oferecidas para a Linha de Atividade Física e Saúde
EX/AF = disciplinas oferecidas para as duas Linhas (núcleo comum)

O Aluno do Mestrado deverá obter 24 créditos. Cada disciplina corresponde à 4
créditos. Duas disciplinas são obrigatórias (Métodos Qualitativos De Pesquisa
Científica OU Métodos Quantitativo De Pesquisa Científica + Metodologia Da
Pesquisa E Técnicas De Redação E De Artigos Científicos).
IMPORTANTE

- Cada aluno deverá escolher as disciplinas a serem cursadas em comum
acordo com seu orientador.
- Os alunos novos receberão um e-mail com a senha do sistema acadêmico.
- O aluno deverá realizar sua matrícula e indicar as disciplinas no sistema
acadêmico.
- Alunos que já cumpriram todos os créditos devem se matricular na
disciplina “SSAC042MA - Elaboração De Dissertação [Acompanhamento]”

