
 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

DEPARTAMENTO DE DESPORTOS 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

Edital 169 – 16 de Setembro de 2019 

 
 

Área: Educação Física (4.09.00.00-2) 

 

Subárea: Conhecimento e Metodologia do Ensino das Lutas, Fundamentos das Lutas e Estágio 

Supervisionado em Educação Física e Esporte 

 

 

Regime de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Natureza do processo seletivo: prova de aptidão didática e de títulos 

 

Caráter das provas: a prova de aptidão didática é eliminatória e a de títulos é classificatória 

 

Data, horário e local de sorteio do ponto para a prova de aptidão didática:  

 Inscrições: de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019 das 14h as 18h. 

 O sorteio do ponto será no mesmo local de inscrição no dia 07 de outubro as 

11h30. 

 A presença dos candidatos é obrigatória no ato do sorteio do ponto e da 

ordem dos candidatos. 

 

Data da prova de aptidão didática: 16 de outubro de 2019, a partir das 8h.  

 

Local da prova de aptidão didática: Mini-auditório do Centro de Educação Física e 

Desportos - CEFD/UFES. 

 

Orientação para a prova de aptidão didática 

 

 A prova de aptidão didática consistirá de aula teórica, ministrada em nível de 

graduação, sobre assunto incluído no programa do processo seletivo, sendo realizada 

em sessão pública, vedada a presença aos demais candidatos.  

 A aula da prova de aptidão didática deverá ter duração mínima de 40 

(quarenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos.  



 

 

 Cada candidato deverá apresentar um plano de aula antes do início da mesma, 

entregando uma cópia para cada membro da comissão examinadora. 

 

 

PROGRAMA: 

1.O ensino das lutas no ambiente escolar e extra-escolar.  

2.As lutas indígenas, afro-brasileiras e orientais: aspectos metodológicos. 

3.As lutas nas perspectivas de esportes, lazer e saúde. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA INDICADA: 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Lutas. 1966.  

BREDA, Mauro et al. Pedagogia do esporte aplicada às lutas. São Paulo, SP: Phorte, 2010.  

FALCÃO, J.L.C. et al. O acadêmico e o popular nas práticas corporais: diálogos entre 

saberes. Editora Tribo da Ilha. 2010.  

SILVA, L.A. Metodologia dos Ensino das Lutas na Educação Física Escolar. Ed. Fontoura, 

2014.  

SANTOS, S.L.C. Jogos de Oposição: Ensino das Lutas na Escola. Ed. Phorte, 2012.  

REIS, André Luiz Teixeira. Educação física & capoeira: saúde e qualidade de vida. 2. ed. 

Brasília: Thesaurus, 2010.  

 

 
 
 
 
 
Outras Informações: 
Data da análise do curriculum vitae: 17 de outubro de 2019. 
Resultado final: 17 de outubro de 2019, publicado na página www.cefd.ufes.br. 
 
 
 
COMISSÃO EXAMINADORA 
Titulares: 
Prof. Me. Fábio L. Loureiro (Presidente) 
Prof. Dr. Fabian Tadeu do Amaral  
Prof. Dr. Danilo Sales Bocalini  
 
Suplentes: 
Prof. Dr. Rodrigo L. Q. T. Aquino 
Prof. Me. Adriano F. Maia 

 


