
                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CEFIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – PPGPSI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - PPGADT 

EDITAL 01/2021 – GIPEEF/UNIVASF/CNPq – SELEÇÃO DE NOVOS INTEGRANTES 

A Coordenação do Curso de Educação Física, o Programa de Pós-Graduação em Psiciologia 

e o Programa de Pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da 

UNIVASF juntamente com o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Saúde, Educação e 

Educação Física – GIPEEF/CNPq/UNIVASF, tornam público o Edital 01/2021com a 

abertura de vagas para acadêmicos e/ou profissionais interessados em realizar atividades de 

estudo, pesquisa e extensão, de caráter não remunerado, no GIPEEF, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Ramon Missias-Moreira - http://lattes.cnpq.br/1083254734463215. 

 

 

DO GRUPO DE PESQUISA E SUAS ATIVIDADES 

O GIPEEF, criado em 2019, mas começando a atuar ativamente agora, está associado ao 

Colegiado do Curso de Educação Física, ao Programa de Pós-graduação em Psicologia e ao 

Programa de Pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. O GIPEEF visa desenvolver estudo, 

pesquisa e extensão para a produção e divulgação dos aspectos psicossociais e elementos 

socioculturais relacionados à saúde, à educação e à Educação Física dentro de uma matriz 

interdisciplinar. Com o objetivo principal de desenvolver trabalhos de pesquisa e de 

extensão principalmente nos eixos temáticos envolvendo Representações Sociais, Educação 

Física, Condições e Processos de Saúde-doença, Atividade Física, Qualidade de Vida, 

Processo de Trabalho, Políticas Públicas de Saúde e a grande área da Educação. Prioriza 

estudos com diversas populações, estudantes, trabalhadores (informais), comunidades 

periféricas, comunidades rural-ribeirinhas, populações quilombolas, indígenas, pescadores 

artesanais, trabalhadores-usuários do SUS, garimpeiros, dentre outros grupos de pertença. 

Suas atividades serão realizadas, integrando e contemplando: a) ações de pesquisa e 

orientação de trabalhos de conclusão de curso de Graduação, Iniciação Científica, 

Especialização, Mestrado e Doutorado; b) publicação de trabalhos em anais, livros, 

capítulos de livros e artigos científicos; c) organização e participação em cursos e 

congressos nacionais e internacionais; d)  trabalho conjunto com professores(as) e 

pesquisadores(as) de universidades públicas e privadas do Brasil e de outros países, 

proporcionando o intercâmbio entre estudantes e profissionais de diversas instituições. 

Desenvolve seus trabalhos nas seguintes linhas de pesquisa: 1) Representações Sociais, 

Saúde e Qualidade de Vida; 2) Educação, Contemporaneidade e Representações Sociais; 3) 

Comunicação, Linguagens e Interdisciplinaridade em Educação Física; 4) Corpo, Gênero e 

Representações Sociais; 5) Redes sociais, Identidade, tecnologias digitais e Representações 

Sociais. O fortalecimento deste grupo dar-se-á através de ações integradas entre seus(suas) 

pesquisadores(as), estudantes e colaboradores(as). 

 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO:  dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5471315191622924 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1083254734463215
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REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

- Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação ou pós-graduação da 

UNIVASF; 

- Serão admitidos(as) candidatos(as) externos(as) à UNIVASF (graduandos(as) ou 

profissionais), desde que comprovada a motivação, intenção de pesquisa associada a uma 

das linhas de pesquisa e capacidade de dedicação às atividades propostas pelo GIPEEF; 

- Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 6 horas semanais, às 

atividades do grupo (leituras, organização das tarefas, elaboração de artigos e 

comparecimento às reuniões); 

- Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos, pesquisas 

individuais e coletivas, participação em eventos, etc; 

- Reservar o horário das quartas-feiras, das 17:30h às 19:30h para reuniões, que poderão 

ser presenciais ou virtuais, conforme deliberação do professor responsável pelo grupo; 

- Possuir currículo Lattes cadastrado na base de dados do CNPq; 

- Desejável que conheça as regras da ABNT, APA ou VANCOUVER e tenha afinidade 

com a pesquisa e produção acadêmica. 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas mediante envio de e-mail para 

gipeefunivasf@gmail.com devendo mencionar o seguinte título: SELEÇÃO 

GIPEEF/2021-1. 

No e-mail deve ser anexado o endereço do currículo lattes do(a) candidato(a), o 

histórico escolar da graduação (para estudantes) e uma CARTA DE INTENÇÃO, 

contendo uma breve justificativa sobre seu interesse em participar do GIPEEF, enquanto 

estudante ou pesquisador(a), além de apresentar breve proposição de proposta de pesquisa 

(ideias, formas, caminhos) articulando com uma de nossas linhas de pesquisa. 

Ainda, também deve ser informada na carta de intenção sua disponibilidade para 

participar de reuniões semanais, realizar as leituras e demais atividades do grupo. 
 

**** O PRAZO PARA INSCRIÇÃO SERÁ DE 03 DE MARÇO DE 2021 ATÉ O 

DIA 12 DE MARÇO DE 2021, ÀS 12H**** 
 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Serão selecionados os(as) candidatos(as) que melhor atenderem aos objetivos do 

GIPEEF, levando-se em consideração o desempenho no histórico escolar da graduação 

(no caso de estudantes), currículo lattes, carta de intenção e disponibilidade. 
 

DA CERTIFICAÇÃO 

A certificação de participação será entregue, ao término das atividades anuais, 

após aprovação do relatório anual das atividades. 
 
 

Petrolina, 02 de março de 2021. 

 
______________________________________ 

Prof. Dr. Ramon Missias Moreira 

Pesquisador Líder do Grupo de Pesquisa GIPEEF 

mailto:gipeefunivasf@gmail.com

