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Descrição do Curso 

O Programa é destinado a 
profissionais que já vêm 
aplicando seus 
conhecimentos científicos 
na área do esporte e na 
atividade física com a 
finalidade de prevenir, 
tratar e reabilitar as lesões 
dos esportistas.  

u Área de Concentração :            
Medicina Esportiva 

u LP1: Afecção 
Ortopédicas nos Esportes  

u LP2: Promoção de Saúde 
e Atividade Física 

u Créditos: 30 créditos 



Descrição do Curso 

u O currículo de atividades programadas para 
o aluno sempre visará à elaboração de seu 
Trabalho de Conclusão/Dissertação. 
u Processo Seletivo – Jul/Set  - 2016 

u Inicio das atividades – 12/09/2016 

u Quantidade de Vagas – 20 

u Formação de no mínimo 12 (doze) e no 
máximo 24 (vinte e quatro) meses 



Objetivos do Curso 

Objetivos do Curso Resultados Esperados 

Qualificação para intervenções de maior 
complexidade. 

Os pós-graduados deverão ser capazes de 
desenvolver visão global e crítica sobre a 
medicina esportiva, participando 
efetivamente da promoção e manutenção 
da saúde, dominando o método. O egresso 
deverá ainda investigar as afecções 
ortopédicas provocadas pela atividade física 
de alto impacto ou que estejam mal 
orientadas e congregar pesquisas/estudos 
relacionados a promoção, prevenção e 
manutenção da saúde e qualidade de vida 
do atleta e para-atleta profissional e amador. 

Formação multidisciplinar de competência 
técnico-científica no campo da saúde 
aplicada ao exercício físico; 

Desenvolvimento e aprimoramento de novos  
métodos e técnicas na área 

Capacitação de  profissionais para atuação 
na rede pública e privada da educação 
básica e superior. 



Preceitos da Medicina III 

• O objetivo do MP é promover a 
formação de profissionais com alta 
qualificação técnico científica e com 
experiências que atendam às 
necessidades locais, regionais e 
nacionais. 

Mestrado 
Profissional 

• O curso de MP não deve ter qualquer 
superposição de objetivos com 
programas de residência médica ou 
cursos de especialização ou 
aprimoramento lato sensu 

Mestrado 
Profissional 



Preceitos da Medicina III para o CORPO 
DOCENTE 

Atribuição 

Manter o LATTES atualizado 

Orientar 

Ministrar disciplina  

Ser responsável por e participar de projetos de 
pesquisa 

Publicar em Periódicos Qualificados  

Desenvolver Produtos e Patentes 
 



Metas Quadriênio 2017-2020 

u  Alcançar  conceito  4 

u  Internacionalização do Programa 

u  Aumentar Produção Intelectual 

u  O que é Qualis? 
 

A: Artigos; L: Livros; Ptec: Produção Técnica; DP: 
Desenvolvimento de Produtos, Aplicativos, Material 
Didático. 
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Critérios de avaliação 

Atuação do 
Programa 

Articulação e suporte 
entre linhas, projetos, 
disciplinas e objetivos 

Campos profissionais 
em consonância com 

corpo docente 

Iniciativas de 
planejamento do 

futuro do programa 

Corpo Docente 

Adequação  papel do 
DP, se atua em P,D&I e 

qual experiência 

Proporção de DP, 
dependência externa 

e carga horária 

Distribuição: 
orientandos e processos 

entre docentes 

Corpo Discente 

Formação de mestres: 
relação de trabalhos 
concluídos e número 

de docentes 

Produção intelectual  

Potencial de 
aplicabilidade do 

trabalho de mestrado 



Critérios de avaliação 

Produção 
Intelectual 

Patentes, publicações 
técnicas para 

organismos, comitês, 
elaboração de 

protocolos 

Distribuição da 
produção qualificada 
entre o corpo docente 

Percentual de produtos 
com impacto e 

relevância na área 

Inserção Social 

Impactos: social, 
educacional, 
tecnológico, 

econômico, sanitário, 
cultural e profissional 

Intercambio e  
cooperação 
sistemática 

Divulgação e 
transparência das 

atividades  e atuação 

Internacionalização 

Publicar e participar 
de conselho editorial 

de periódicos 
internacionais 

Mobilidade de 
docentes em centros 
internacionais para 

inversão de fluxo 



Informações de contato  

Email Telefone 

http://medicinadoesporte.sites.unifesp.br 



Dúvidas? 

ACREDITAMOS FORTEMENTE QUE OS AVANÇOS DA PESQUISA 
CIENTÍFICA VÊM SENDO CONCRETIZADOS QUASE QUE 
TOTALMENTE EM MEIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CENTRADAS 
NOS GRUPOS DE PESQUISA ONDE INTEGRAM TAMBÉM OS 
ALUNOS DE TODOS OS NÍVEIS DE FORMAÇÃO - DA GRADUAÇÃO 
AO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL. ISSO É DITO PORQUE O 
ENVOLVIMENTO DE TODOS É IMPORTANTE NO MOMENTO DA 
CONCRETIZAÇÃO DE UM CURSO NOVO. 


