
REALIZAÇÃO



COORDENADOR DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM FUTEBOL E DO NUPEF

ISRAEL 

TEOLDO

Seja bem-vindo ao curso de Especialização em Futebol. Se você acessou

este material é sinal de que você tem interesse em trabalhar no futebol e

está em busca de sua qualificação profissional.

Nosso objetivo é oferecer os melhores conhecimentos e condições para

que você seja um profissional altamente qualificado e de sucesso e que,

fundamentalmente, contribua para a evolução e o desenvolvimento do nosso

futebol.

Certamente, as trocas de experiências que você terá aqui mudará a sua

visão e sua prática profissional, assim como já alterou a vida de muitos ex-

alunos que aqui passaram e hoje realizam trabalhos importantes nos

principais clubes do Brasil e do exterior.

Na sequência desse material apresento as principais informações sobre

nosso curso e convido-lhe a fazer parte dessa história de sucesso!

Bom proveito e até breve!



O curso de Especialização em Futebol da Universidade Federal de Viçosa (UFV) é

um curso reconhecido no cenário nacional e internacional que atrai estudantes de

todos os estados do Brasil e do exterior. Iniciado em 2004, o curso de Especialização

em Futebol tem contribuído para a formação e inserção de diversos profissionais no

mercado de trabalho. Atualmente, muitos ex-alunos do curso exercem cargos de

destaque nos principais clubes brasileiros e estrangeiros. Outros ex-alunos, por sua

vez, têm auxiliado na formação de novos profissionais para o mercado de trabalho,

atuando em universidades públicas e privadas (para conhecer mais sobre nossos ex-

alunos e suas qualificações acesse http://www.nucleofutebol.ufv.br/?page_id=1029).

Alguns fatores são determinantes para a elevada qualidade do curso, entre eles se

destacam o know how na formação de profissionais para atuarem no Futebol, a

infraestrutura atual da instituição, alavancada com a criação do Núcleo de Pesquisa

e Estudos em Futebol – NUPEF e a qualidade do seu corpo docente.

Todos estes fatores levam a Especialização em Futebol da UFV a ser considerada

como um marco positivo na carreira de sucesso de muitos ex-alunos que hoje

trabalham nos principais clubes do Brasil e do Exterior.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
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O Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol - NUPEF,

idealizado e coordenado pelo Professor Dr. Israel

Teoldo da Costa, iniciou suas atividades em agosto de

2010 na Universidade Federal de Viçosa (UFV). O

objetivo do NUPEF é desenvolver pesquisas de ponta e

prestar serviços no âmbito do Futebol, contribuindo

para a formação de jogadores mais inteligentes e

criativos para o jogo. Além disto, o NUPEF tem como

meta formar recursos humanos qualificados para

atuarem de forma competente nas diversas áreas do

futebol. Dentre as ações de formação oferecidas pelo

NUPEF destacam-se o Soccer Experience e os cursos

de aperfeiçoamento: Mestrado, Doutorado e a

Especialização em Futebol.

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS EM FUTEBOL - NUPEF

O NUPEF tem como missão ser referência na

formação de recursos humanos e produção de

conhecimentos para o futebol. Para isso,

buscamos transmitir valores essenciais como a

inovação, liderança, colaboração,

responsabilidade social, integridade e paixão.

INFRAESTRUTURA
O NUPEF conta com 3 laboratórios: 1- Laboratório de

Cognição e Ação Esportiva; 2- Laboratório de

Psicologia do Esporte e 3- Laboratório de Análise de

Jogo. O Laboratório de Cognição e Ação Esportiva

conta com um dos mais modernos equipamentos de

investigação na área da tomada de decisão e do

esforço cognitivo, o Mobile Eye Tracking. O Laboratório

de Psicologia do Esporte conta com o Sistema de

Viena, que permite avaliar diversas habilidades

cognitivas. Já o Laboratório de Análise de Jogo conta

com GPSPORT, com o FUT-SAT e com o TACTICUP, estes

equipamentos e sistemas são utilizados para

desenvolver estudos que ajudam a melhorar as

sessões de treino e otimizar o desempenho dos

jogadores.

VALORES A SEREM TRANSMITIDOS



QUAL O NOSSO 

OBJETIVO?

PARA QUEM SE DESTINA 

O CURSO?

• Complementar a formação de profissionais de

Educação Física e áreas afins que se interessem por

atuar na área do futebol profissional e categorias de

base nos mais variados campos do saber;

• Aprimorar o nível de qualificação dos recursos

humanos para atuar no ensino de terceiro grau;

• Estimular a produção científica, melhorando a

qualidade de trabalho no campo do futebol;

• Desenvolver maiores níveis de conhecimentos

aplicados ao futebol, desde as categorias de base até o

futebol profissional;

• Estimular a integração com profissionais renomados

de diversas áreas de conhecimento diretamente

relacionadas com o futebol.

Este curso é destinado para profissionais que possuem

formação superior sendo, prioritariamente: Educação

Física, Jornalismo, Administração, Economia,

Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia, Direito e

Sociologia.



DE ONDE VEM NOSSOS 

ALUNOS?

Desde sua criação, a Especialização em Futebol da UFV

já recebeu alunos de todos os estados do Brasil além de

alunos do exterior advindos da América do Sul, América

do Norte e Europa. A vinda desses alunos têm

proporcionado, além das trocas de experiências e de

cultura, a produção de centenas de artigos científicos

que tem sido publicados em periódicos nacionais e

internacionais. Isto demonstra que o conhecimento

desenvolvido ao longo do curso pelos discentes, em

parceria com o corpo docente qualificado, atrai amplo

interesse da comunidade acadêmica e profissional.



QUAL A ESTRUTURA DO CURSO?

CARGA HORÁRIA

O curso tem uma carga horária total de

360 horas.

ATIVIDADES PRESENCIAIS

As atividades presenciais são divididas

em 2 módulos concentrados de aula.

Normalmente estes módulos ocorrem em

janeiro e julho. Cada módulo é composto

por aulas teóricas e práticas.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

São realizadas visitas acadêmicas aos

Centros de Treinamento dos principais

Clubes de BH, RJ e CBF.

Destaca-se também que, entre os

módulos, tarefas acadêmicas são

realizadas à distância.



O QUE OS NOSSOS ALUNOS TEM PARA 

CONTAR DE SUAS EXPERIÊNCIAS?

Allan Barcelos, Treinador na categoria Sub-13 do Grêmio Football Porto-Alegrense

“O corpo docente do curso é muito bom. Ele é formado por profissionais de altíssimo nível e bem conceituados. Os conteúdos que foram

ministrados mudaram bastante não só a minha prática, como a de quem convive comigo. Isto porque todo o conteúdo ministrado possui

argumentos fortes, lógicos e fundamentados. De forma geral, eu acho que a Especialização em Futebol foi ótima. Além disso, penso que

tenho tudo para conseguir colocar em prática o conhecimento adquirido durante Especialização no clube em que trabalho, de forma a

fazer com que mais pessoas acreditem nesse propósito”.

Estephano Kiremitdjan Neto, Auxiliar Técnico Sub-17 e Captação de atletas no Cruzeiro Esporte Clube

“Todos os profissionais aqui são bem qualificados e possuem muito conhecimento na área em que atuam, em especial, o professor Israel.

Nos dias atuais, se você não buscar se especializar, fica muito mais difícil entrar e se manter no mercado de trabalho. O conhecimento

adquirido e a busca por mais conhecimento irão respaldar sua prática profissional e contribuir para você permanecer no trabalho”.



O QUE OS NOSSOS ALUNOS TÊM PARA 

CONTAR DE SUAS EXPERIÊNCIAS?

Fernando Becker, Repórter – RBS TV – Filiada da Rede Globo 

“A primeira parte do curso foi muito boa. O curso começou em alto nível com o 4º Soccer Experience e depois, seguindo com o

cronograma próprio da especialização, agregando muito conhecimento. No meu caso que não sou da área da Educação Física, porém,

estou envolvido com o esporte a mais de 20 anos como repórter, o curso foi importante para o aprofundamento em aspectos que eu

possuía um conhecimento superficial. O curso é de altíssimo nível. Já o indiquei para outros amigos que tem pretensão em trabalhar na

área, pois aqui se faz uma imersão e se aprende muito sobre futebol”.

Thays Guimarães, Diretora Técnica do Futebol Feminino do Atlético Mineiro

“Qualificação é escolha, e eu ressalto com orgulho a importância de ter escolhido a Especialização em futebol da UFV, por ser o curso

referência em preparar e formar profissionais para o mercado de trabalho no futebol. Com um corpo técnico de renome, professores e

mestres nacionais e internacionais, a Especialização se preocupa em oferecer o melhor e mais atual conhecimento útil para o mercado do

futebol. A Especialização foi a chave que me abriu as oportunidades no mercado de trabalho. Através da Especialização tivemos a

oportunidade de realizar uma visita técnica a Cidade do Galo e, um ano depois, tive a honra de concretizar meu sonho e ser contratada pelo

Galo para trabalhar no Departamento de Futebol Feminino. Sou grata a Especialização e ao NUPEF pela oportunidade de aprender e crescer

profissionalmente”.



QUAL O PROCESSO DE INSCRIÇÃO?

1. VERIFICAÇÃO DE 

DISPONIBILIDADE DE 

VAGA: o aluno entra em 

contato com o secretário 

para saber se há vagas. 

Havendo vagas, inicia-se 

a próxima etapa.

3. PRIMEIRA ANÁLISE 

DOCUMENTAL: os documentos 

digitalizados serão 

verificados e o candidato será 

informado da aprovação ou 

sobre os documentos 

faltantes.

Passo 1

Responsável: Aluno e 

Secretaria

2. PRÉ-INSCRIÇÃO: Envio 

de documentos 

digitalizados por e-mail 

juntamente com 

concordância sobre as 

condições de calendário e 

pagamento.

Passo 2

Responsável: Aluno

4. PAGAMENTO DA 

INSCRIÇÃO: Após a 

aprovação o candidato 

tem que realizar o 

pagamento da inscrição 

para assegurar sua vaga.

Passo 3

Responsável: 

Secretaria

Passo 4

Responsável: Aluno



QUAL O PROCESSO DE INSCRIÇÃO?

7. SEGUNDA ANÁLISE 

DOCUMENTAL: Análise dos 

documentos físicos e 

retorno sobre algum tipo 

pendência.

6. PAGAMENTO DO CURSO: Após o 

pagamento da inscrição, o 

candidato irá realizar o pagamento 

do curso conforme as condições 

disponíveis no site do NUPEF para 

a respectiva turma.

5. ENVIO DOS 

DOCUMENTOS FISICOS: o 

candidato terá que 

realizar o envio os 

documentos impressos 

pelos correios.

Passo 6

Responsável: Aluno

Passo 7

Responsável: 

Secretaria

Passo 5

Responsável: Aluno



QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?

Ficha de inscrição (2 vias preenchidas e

assinadas);

Cópia do diploma de nível superior

(autenticada em cartório) ou uma

declaração contento a data da colação de

grau (autenticada em cartório);

Cópia do histórico escolar do nível superior

(autenticada em cartório);

Certidão de nascimento ou casamento;

Foto 3×4 (2 fotos);

Cópia do CPF (é válido CPF na identidade);

Cópia da cédula de identidade (R.G.) (não é

válido carteira de habilitação);

Cópia do título de eleitor;

Cópia do documento militar (definitivo);

Carta com justificativa para realização do

curso;

Currículo Vitae.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Localizada na Zona da Mata Mineira a 220km de Belo

Horizonte e 320km do Rio de Janeiro, a UFV é uma instituição

de grande tradição na formação de qualidade. Dados recentes

apontam a UFV como a segunda melhor instituição de ensino

superior de Minas Gerais e a 17ª entre as 100 universidades

mais bem avaliadas da América Latina no ranking internacional,

realizado pela publicação britânica de educação superior Times

Higher Education (THE).

Cabe destacar que, para atingir o patamar de segunda

melhor instituição de ensino de Minas Gerais, o investimento

em infraestrutura tem sido de grande relevância, uma vez que,

esse investimento está diretamente associado com a qualidade

do trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica.

Neste sentido, a UFV possui uma infraestrutura ampla para o

atendimento da comunidade acadêmica e de diversos visitantes

que passam diariamente no campus universitário. A

infraestrutura da UFV conta com salas de aula e auditórios

equipados com recursos didáticos de última geração, espaço

de convivência, hotel, lanchonetes espalhadas no campus,

biblioteca, supermercado, farmácia, hospital, agências

bancárias, entre outros. No que refere a estrutura esportiva,

contamos com dois campos de futebol com medidas oficiais

inteiramente destinados as atividades do curso, além de

ginásios poliesportivos, academia, piscinas e outras facilidades

voltadas aos projetos na áreas do futebol e de outros esportes.



CIDADE DE VIÇOSA

No que refere a cidade de Viçosa, a mesma possui

acessibilidade via rodoviária ou aérea (o Aeroporto Zona da

Mata fica localizado a 150 Km de distância da cidade e a cidade

possui ainda um aeroporto próprio para pequenos voos). A

cidade possui uma ampla rede hoteleira, assim como,

restaurantes e outros tipos de comércio que atendem, de

forma satisfatória, a comunidade de Viçosa e região.

Entre as opções de hospedagem que se encontram na cidade,

a lista ao lado destaca algumas:

Hotel/ Hostel

Distância do 

Departamento de 

Educação Física

Contato Site

Bristol Hotel ± 2 km (31) 3899-8600 http://www.bristolhotels.com.br/home

Alpha Hotel ± 1,5 km (31) 3899-8800 https://www.alfahotel.com.br/

Belvedere Hostel ± 2 km (31) 3891-9207
http://www.belvederehostel.com.br/Valor

es/

Hostel Pousada 

Casarão
± 2 km (31) 8529-3989 http://www.hostelcasarao.com

Sefiroh Hostel ± 3.5 km (31) 99142-0875 https://www.facebook.com/sefirohostel

Mundial Parque 

Hotel
± 7 km (31) 3891-1003 http://www.mundialparquehotel.com.br/

Hotel Central ± 2 km (31) 3891-1889 -

Príncipe Hotel ± 2 km (31) 3891-7117 http://www.principehotelvicosa.com.br/

Hotel CEE ± 50 metros (31) 3899-2157 http://www.hotelcee.ufv.br/



AGORA É COM 

VOCÊ!

VENHA FAZER PARTE DESSA

HISTÓRIA E DE UM CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM FUTEBOL 

QUE TE LEVARÁ A SER UM 

PROFISSIONAL DE DESTAQUE 

NO BRASIL E NO EXTERIOR.

http://www.nucleofutebol.ufv.br/

(31) 3612-5429

nupef.ufv@gmail.com

@nupef

/nupef


