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MOTRIVIVÊNCIA REABRE PLATAFORMA PARA SUBMISSÕES
A revista Motrivivência, editorada na Universidade Federal de Santa Catarina, está com as suas submissões
novamente abertas desde 01 de fevereiro de 2017. Após fechar a sua plataforma para submissões em 31/10/2016
devido ao grande volume de textos em avaliação, o acúmulo de trabalho dos avaliadores e o período de final de
ano, o periódico reabriu para submissões e voltou a receber trabalhos, mantendo sua tradição e importante
contribuição para a Educação Física brasileira, sobretudo nas subáreas sociocultural e pedagógica que são
características marcantes do seu escopo. A revista segue com uma chamada aberta para a seção temática “O
“Novo” Ensino Médio: há lugar para a Educação Física?”. Para esta seção, as submissões estarão abertas até 30 de
abril de 2017. Acesse a página e saiba mais.

EDITAL DE PÓS-DOC NA UFES
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Pós-Doutorado do PPGEF/UFES, vinculado ao
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES – Portaria no 86/2013). As inscrições para o Processo
Seletivo, objetivando o preenchimento de 1 (uma) vaga, estarão abertas no período de 24/02/2017 a
24/03/2017. Elas serão realizadas na secretaria do PPGEF/UFES, pelo próprio candidato, por procurador
devidamente instituído ou por via postal. Acompanhe mais informações sobre o edital e sobre o processo
seletivo pelo site do programa ou pelos contatos: (27) 4009 7671 , ppgefufes@gmail.com.

EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO ABERTO NA UFMG
Segundo assessoria de comunicação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Universidade Federal de Minas Gerais (EEFFTO-UFMG), foram publicados pelo Programa de Pósgraduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG os editais para ingresso no segundo semestre de
2017. As inscrições deverão ser feitas de 30 de março a 13 de abril, no caso do mestrado, e de 13 a 27 de
abril, para as vagas de doutorado. Os interessados devem entregar os documentos exigidos na secretaria
do programa, que fica no prédio da EEFFTO, campus Pampulha. O programa oferece as linhas de
pesquisa Lazer e sociedade; Lazer, história e memória; e Lazer, formação e políticas públicas. No total, são
oferecidas 19 vagas no mestrado e 18 no doutorado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
3409-2335, pelo endereço eefftomlazer@ufmg.br ou no site da EEFFTO.

CONCURSO PARA SUBSTITUTO NA UFJF
Estão abertas as inscrições de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto na Universidade Federal de Juiz
de Fora, em Minas Gerais. As inscrições estarão abertas de 06/03/2017 a 10/03/2017, de 09h as 12h e de 13h as 16h, no horário de
Brasília. Os locais e endereços das inscrições serão diretamente nas secretarias das Unidades Acadêmicas às quais cada departamento
está vinculado. São duas vagas para o Departamento de Educação Física, Campus Governador Valadares. Para saber mais, acesse.
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