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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA -  
EM REDE NACIONAL (PROEF) 

 
REABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

O Conselho Gestor do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede 

Nacional (ProEF), no uso de suas atribuições legais, e considerando a pandemia 

decorrente do COVID-19, torna pública a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES para o 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Física – em Rede Nacional (PROEF), 

no período de 20 de abril a 01 de julho de 2020, até 23h59min, exclusivamente, pela 

Internet, pelo site www.vunesp.com.br., e a RETIFICAÇÃO das datas indicadas nos itens 

1.9,  3.1, 3.6, 3.6.4, 3.6.5 e 5.1 do referido edital, que passam a ter a seguinte redação: 

 

“1.9. Este Edital será desenvolvido de acordo com o seguinte calendário de etapas: 

 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

06/03/20 Publicação do Edital de Abertura das Inscrições. 

17/03 a 01/07/2020 Período de inscrições, pela internet. 

02/07/2020 Vencimento do boleto bancário 

13/07/2020 
Publicação da convocação para as provas, no site da 

VUNESP. 

02/08/2020 Aplicação das provas escrita e dissertativa. 

04/08/2020 Divulgação do gabarito, no site da VUNESP. 

04/08/2020 a 06/08/2020 
Período de interposição de recursos contra gabarito, no 

site da Vunesp. 

01/09/2020 

Divulgação dos resultados, no site da VUNESP: 

- da análise dos recursos contra o gabarito; 

- da nota da prova escrita; 

- da nota da prova dissertativa; 

- da classificação prévia. 

01/09 a 03/09 Período de interposição de recursos contra a nota das 



provas escrita e dissertativa e da classificação prévia. 

22/09/2020 

Divulgação dos resultados, no site da VUNESP: 

- da análise de recursos contra a nota da prova escrita; 

- da análise de recursos contra a nota da prova 

dissertativa; 

- da classificação definitiva. 

 

(...) 

3.1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 17 de março de 2020 às 23h59min de 01 

de julho de 2020, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.vunesp.com.br. 

(...) 

3.6. O pagamento de R$ 70,00 (setenta reais), correspondente ao valor da taxa de inscrição, 

deverá ser efetuado através de boleto bancário, em qualquer agência bancária até o dia 2 de 

julho de 2020. Atenção para o horário bancário. 

(...) 

3.6.4. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 

Correios, fac-símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 

corrente, condicional ou realizado após o dia 02/07/2020 ou por qualquer outro meio que não 

os especificados neste Edital. 

 3.6.5. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação 

até o dia 02/07/2020. 

(...) 

5.1. A aplicação das provas, com data prevista para realização em 2 de agosto de 2020, no 

horário das 9h às 14h, será de responsabilidade da IES Associada e serão coordenados pelos 

professores/coordenador de cada local/Unidades das Instituições Associadas.” 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital de Abertura de Inscrições, de 06 de março de 

2020. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

São Paulo, 20 de abril de 2020. 

 

Reitor 


