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São Paulo, 10 de setembro de 2021 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO APLICADA À 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E AO ESPORTE 

  

Informe sobre processo seletivo para ingresso no curso e para concorrer 

a bolsa: Turma com início das aulas em 2022 

 

1. Processo Seletivo para Ingresso no Curso 

1.1. A inscrição no curso deverá ser feita entre o dia 25 outubro de 2021 a 12 

de novembro de 2021.  

 

1.2. A inscrição para participar do processo seletivo é composta por três 

etapas:  

a) Preenchimento de dados pessoais e geração de boleto no sítio eletrônico da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP): https://www.unifesp.br/reitoria/proec/lato-sensu-informacoes/920-

candidato 

b) Pagamento do boleto de inscrição na rede bancária; 

c) Envio de comprovante de pagamento do boleto de inscrição, preenchimento 

de dados sobre currículo e preenchimento de carta de interesse no sítio 

eletrônico do Setor de Fisiologia do Exercício (SEFE): 

https://www.sefeunifesp.com 

 

1.3. Orientações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para inscrição em 

cursos de especialização na UNIFESP estão apresentadas no ANEXO 1. Por 

favor, leia o ANEXO 1 com atenção e desconsidere a necessidade de envio do 

currículo lattes (item 3, subitem 8 do anexo 1). O currículo deverá ser preenchido 

no sítio eletrônico do SEFE: https://www.sefeunifesp.com 

1.4. A seleção dos candidatos será feita através de análise do currículo e carta 

de interesse enviados no sítio eletrônico do SEFE.  
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1.5. Os critérios adotados pelo curso para avaliar o currículo e a carta de 

interesse estão descritos nas Tabelas 1 e 2 do presente documento. A pontuação 

total será de 200 pontos, sendo 100 pontos para o currículo e 100 para a carta 

de interesse. A prioridade para ingresso no curso será definida por ordem 

decrescente de pontuação. 

 

1.6. Comprovantes de atividades informadas no currículo não serão 

solicitados no ato da inscrição, mas poderão ser solicitadas pela coordenação 

do curso a qualquer momento, caso a coordenação julgue necessário. 

 

1.7. O resultado do processo seletivo para ingresso no curso será divulgado 

no site: www.sefeunifesp.com.  A divulgação ocorrerá no dia 22 de novembro de 

2021. 

 

1.8. Candidatos(as) aprovados(as) deverão realizar matrícula entre o dia 29 

de novembro de 2021 e 10 de dezembro de 2021. Orientações da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura para efetuar a matrícula estão apresentadas no ANEXO 

2. 

 

http://www.sefeunifesp.com/
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Tabela 1. Critérios de pontuação do currículo a ser preenchido no sítio eletrônico do SEFE.  

CRITÉRIO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
DETALHES 

Participação em ligas 
acadêmicas ou projetos de 
extensão 

2 1 ponto para cada 

Monitoria 4 
Serão considerados 4 pontos para monitoria nas disciplinas de Fisiologia Humana ou 
Fisiologia do Exercício e 1 ponto para monitoria em outras disciplinas, atribuindo no 
máximo 3 pontos no total 

Cursos ou estágios 
extracurriculares 

5 1 ponto para cada 

Participação em congressos e 
simpósios 

7 1 ponto para cada 

Resumos publicados em 
congressos e simpósios 

8 Serão considerados no máximo 4 resumos publicados; 2 pontos para cada 

Domínio da língua inglesa 
 

10 

Iniciante (conhecimento básico de vocabulário): 2 pontos  
Intermediário (conhecimento suficiente para leitura de livros e textos acadêmicos em 
inglês, mas insuficiente para falar, ouvir e escrever com fluência): 5 pontos 
Avançado (proficiência para ler, falar, ouvir e escrever): 10 pontos 

Iniciação científica 8 Pontuação única 

Especialização 10 Serão consideradas no máximo 2 especializações; 5 pontos para cada 

Mestrado 12 Pontuação única 

Doutorado 14 Pontuação única 

Publicação de artigo indexado 20 10 pontos por artigo como 1º ou último autor(a) e 5 pontos para outras posições de autoria 

TOTAL 100   
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Tabela 2. Critérios de pontuação da carta de interesse que deverá ser preenchida no sítio eletrônico do SEFE. 

 

CRITÉRIO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
DETALHES 

Quais são os principais pontos positivos e negativos do seu currículo? 30 Máximo de palavras: 250 

Por que um curso de fisiologia do exercício poderá contribuir para a 
sua formação e para que você atinja as suas metas profissionais? 

30 Máximo de palavras: 250 

Cite um artigo científico na área de fisiologia do exercício e explique 
porque este artigo é importante para a área em questão.  
 
Obrigatório relatar as seguintes informações: autores, título, revista, 
ano, volume e páginas. O formato a ser seguido está exemplificado a 
seguir:   
 

Lopes TR, Oliveira DM, Simurro PB, Akiba HT, Nakamura FY, Okano 
AH, Dias ÁM, Silva BM. No sex difference in mental fatigue effect on 
high-level runners' aerobic performance. Med Sci Sports Exerc. 
2020;52(10):2207-2216. 

40 Máximo de palavras: 250 

TOTAL 100   
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2. Processo de Seleção para Bolsa 

2.1. Apenas candidatos aprovados na análise de currículo e carta de interesse 

poderão concorrer a uma bolsa. 

 

2.2. Conforme o Regimento Interno dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

e Cursos de Aperfeiçoamento da UNIFESP, a quantidade de bolsas oferecidas 

será de 20% do total de alunos matriculados. A turma poderá ter no máximo 65 

alunos matriculados e, portanto, haverá no máximo 13 bolsistas. Os bolsistas 

terão isenção total do valor de mensalidades do curso. 

 

2.3. Poderão concorrer a uma bolsa:  

 

a) Profissionais vinculados ao Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 

(COTP) da Secretaria Municipal de Esportes (SEME), visto que há um convênio 

entre o SEFE/UNIFESP e o COTP/SEME na área de fisiologia do exercício, e há 

interesse de ambas as partes que os profissionais envolvidos no convênio 

aperfeiçoem a sua formação, de modo a atender da melhor maneira possível os 

atletas do COTP/SEME. 

 

b) Candidatos enquadrados nos estratos socioeconômicos C1, C2, D ou E. 

 

2.4. A análise socioeconômica seguirá os parâmetros do Critério Brasil, 

publicado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP; ANEXO 

3). A análise será realizada com base nos dados informados no formulário de 

inscrição disponibilizado no sítio eletrônico do SEFE. No dia 22 de novembro de 

2021 será divulgada lista dos candidatos classificados por critério 

socioeconômico. A divulgação será feita no sítio eletrônico do SEFE. 

 

2.5. Profissionais do COTP/SEME e candidatos(as) classificados(as) por 

critério socioeconômico deverão fazer prova presencial no Campus São Paulo 

da UNIFESP para definir a ordem de prioridade para concessão de bolsa. A 

prova será realizada dia 22 de novembro de 2021. A sala onde a prova será 

aplicada será definida em novembro de 2021 e, então, a localização será 
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informada aos candidatos. O horário para realização da prova será das 09:00 às 

12:00 horas. 

 

2.6. A pontuação que definirá a ordem de prioridade para concessão de bolsas 

levará em conta os seguintes fatores: vínculo com o COTP (60 pontos) e 

aproveitamento na prova (40 pontos). As bolsas serão concedidas conforme 

ordem decrescente de pontuação total. 

 

2.7. A prova para seleção de bolsas abordará conteúdos sobre fisiologia 

humana de repouso. Os temas abordados serão: 

 

Controle da homeostasia 

Contração muscular esquelética 

Reflexos musculares esqueléticos 

Metabolismo energético 

Vias metabólicas 

Sistema respiratório 

Mecânica da respiração 

Trocas de gases 

Transporte de gases 

Regulação da ventilação 

Sistema cardiovascular 

Frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco 

Fluxo sanguíneo 

Pressão arterial 

Sistema endócrino 

Hormônios anabólicos 
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2.8. Os seguintes livros são recomendados como bibliografia para a prova:  

 

Guyton AC e Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Guanabara Koogan. 

13ª ed. 2017. 

 

Livro - Silverthorn DU. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. Editora 

Artmed. 7ª ed. 2017. 

 

Livro - Widmaier EP, Raff H e Strang KT. Vander - Fisiologia Humana: Os 

Mecanismos das Funções Corporais. Editora Guanabara Koogan. 14ª ed. 2017. 

 

Dúvidas, esclarecimentos ou outras solicitações sobre o processo seletivo 

deverão ser enviadas por e-mail para sefe2021turma1@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bruno Moreira Silva 

Coordenador do Curso 



ANEXO 1 

 



 

 

EDITAL Nº95/2020 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) torna pública as instruções 
para as INSCRIÇÕES nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu 
(Especialização) e de Aperfeiçoamento. 

Orientações sobre a INSCRIÇÃO nos cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu (Especialização) e de Aperfeiçoamento. 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 

1. Informações Gerais  

A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições 
previstas neste documento e também aceitação da estrutura pedagógica apresentada pelo 
curso. 
É condição ter concluído a graduação para ingressar em qualquer curso de Especialização 
e Aperfeiçoamento. 

A matrícula só será possível aos candidatos procedentes de cursos reconhecidos e 
credenciados por órgãos oficiais. Poderá ser necessário ter cursado Residência 
Médica em Instituição formalmente credenciada quando o curso exigir este pré-requisito. 
É reservado aos cursos o direito de não preencher todas as vagas inicialmente estipuladas. 
A realização do curso está sujeita a número mínimo de alunos efetivamente matriculados. 
Fica reservada aos Coordenadores a condição de oferecer o(s) curso(s), desde 
que a turma tenha atingido 50% (cinquenta por cento) dos candidatos aprovados, 
efetivamente matriculados. Se este percentual não for atendido e a Coordenação do Curso 
entender que o número insuficiente de alunos inviabiliza o curso, este poderá ser cancelado 
com a devolução da taxa de inscrição ao candidato pagante; 

É discricionário ao coordenador de curso em que ocorre cobrança de mensalidade (CM), 
ofertar isenção de inscrição/matrícula (Resolução COEC nº 2 de 17 de outubro de 2019). Os 
cursos CM deverão garantir pelo menos 20% (vinte por cento) de suas vagas efetivamente 
preenchidas com a isenção integral de mensalidades aos candidatos aprovados no 
processo seletivo, conforme Resolução CONSU nº 172 de 12 de junho de 2019. 

A seleção de tais candidatos é de responsabilidade do coordenador do curso através de 
instrumento específico e com divulgação própria. A divulgação das informações para 
concorrência ao processo que garante isenção das taxas, discricionária à coordenação do 
curso, ocorrerá ao início das inscrições. Cabe ao coordenador do curso definir o quantitativo 
de isenções disponibilizadas mediante o número de candidatos inscritos no curso. As 
inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou do 
deferimento de isenção da taxa. Cabe recurso pelo candidato à Coordenação do Curso 
quanto ao resultado da lista classificatória de beneficiários de isenção, quando apresentado 
em até 2 (dois) dias após a divulgação do resultado preliminar e anterior ao prazo final das 
inscrições. 



 

Quanto ao processo seletivo, o não comparecimento do candidato em qualquer das fases 
descritas em Edital Específico do curso de seu interesse implicará na eliminação do mesmo. 

 
2. Da Inscrição  

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa. 
O candidato poderá realizar inscrições em tantos cursos quantos desejar, mas poderá ser 
matriculado somente em um curso por vez, independente de ser na modalidade presencial, 
semipresencial ou à distância.  

Não será aceita a matrícula de candidato cujos cursos de graduação estejam em Processo 
de Reconhecimento, mesmo que o candidato seja aprovado no processo seletivo.  

Em casos de cancelamento do curso por parte da coordenação, será devolvido o valor 
correspondente à taxa de inscrição aos que efetivamente efetuaram o pagamento.  

3. Como se Inscrever 

Para a inscrição, o candidato deverá: 

1. Acessar o site da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp; 

2. Acessar a Página informativa os Cursos de especialização e aperfeiçoamento; 

3. Escolher o curso em Listagem de Cursos; 

4. Preencher a Ficha de Inscrição: Digite seu CPF(obrigatório) e preencha todos os 
demais campos, imprima ou salve a sua Ficha de Inscrição; 

5. Emitir o boleto para pagamento da taxa da inscrição ao término do preenchimento da 
ficha. Atente-se ao ícone “Boleto” para gerar o documento; 

6. Pagar a taxa de inscrição. Atenção: somente será considerado inscrito o candidato 
que tiver a confirmação do pagamento do boleto de inscrição; 

7. Aos candidatos que desejarem solicitar as isenções, deverão elaborar um documento 
com as explicações pertinentes, com o número de protocolo da inscrição, para a 
Coordenação do Curso. Essa manifestação deverá ser digitalizada e encaminhada para 
o e-mail da Coordenação do Curso juntamente com a carta de intenção no momento da 
inscrição. O formato do arquivo deve ser em PDF. 

8. Encaminhar o arquivo digital em PDF do Curriculum Vitae, para o caso do formato 
Lattes indicar: (http://lattes.cnpq.br/xxxxxxxxxxxxxxxx), localizado imediatamente abaixo 
do nome do(a) candidato(a) para a Coordenação do curso de seu interesse bem como 
outros documentos/informações que possam ser solicitados nas instruções do curso 
disponibilizadas para o momento da inscrição.  



 

9. Para pleitear a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá encaminhar a 
solicitação na primeira semana do início das inscrições com carta justificativa. A 
solicitação deverá ser encaminhada à Coordenação do curso de interesse do 
candidato. Ao candidato inscrito no programa do Governo Federal Cadastro Único, 
solicitamos que informe o número do cadastro no programa. A observância do prazo é 
impreterível para o atendimento à solicitação.  

Observação: o resultado para a isenção será encaminhado ao candidato por e-mail 
indicado no momento da sua inscrição. O candidato que discordar do resultado obtido 
poderá interpor recurso em até 2 (dois) dias da postagem do resultado 
encaminhando por e-mail para a Coordenação do Curso com cópia para 
especializacao@unifesp.br. O recurso será julgado pela coordenação e pela Pró-reitoria  
de Extensão e Cultura. O resultado da análise do recurso será encaminhado ao e-mail do 
candidato.  

Sugerimos que a documentação necessária para o(s) processo(s) seletivo(s) e para a 
matrícula, se aprovado, seja previamente providenciada. Após a inscrição certifique-se a 
confirmação no site. As inscrições confirmadas poderão ser visualizadas no site ProEC/ Lato 
Sensu/ Candidato/Consultar inscrições; 

 
COORDENADORIA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

(ESPECIALIZAÇÃO) E DE APERFEIÇOAMENTO 
 
 

ProEC - UNIFESP 

 

 
São Paulo, 24 de agosto de 2020 



ANEXO 2 

 



 

 

EDITAL Nº96/2020 

A Pró-reitoria  de Extensão e Cultura (ProEC) torna pública as instruções 
para o processo de MATRÍCULA nos cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu (Especialização) e de Aperfeiçoamento. 

Instruções para a MATRÍCULA nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

(Especialização) e de Aperfeiçoamento. 

EDITAL DE MATRÍCULA 
1. Informações Gerais 

 

O candidato que não encaminhar no ato da matrícula todas as documentações obrigatórias 
exigidas, terá sua matrícula automaticamente indeferida;  

Somente serão aceitas matrículas de candidatos procedentes de cursos de graduação 
reconhecidos e credenciados por órgãos oficiais. O número do registro de reconhecimento 
deverá constar no verso do diploma ou no certificado de conclusão do curso. Não serão 
aceitos cursos em processo de reconhecimento.  

O candidato poderá realizar inscrições em tantos cursos quantos desejar, mas poderá 
efetivar matrícula somente em um curso por vez, independente de ser na modalidade 
presencial, ou à distância. 

 
2. Aprovação no Processo Seletivo Acadêmico, classificação e divulgação dos 
resultados. 
Os candidatos poderão visualizar os resultados dos processos seletivos clicando no link: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/apresentacao-lato-sensu - selecionando a opção 
candidato >Matrícula > Consulte se você foi aprovado > Especialização ou de 
Aperfeiçoamento.  

Atenção: 

Para o processo de efetivação de matrícula no momento de pandemia do COVID-19, 
todos os documentos exigidos no edital poderão ser enviados digitalmente pelos 
candidatos. O (a) candidato (a) deverá encaminhar  os documentos digitalizados por e-
mail ou por interface eletrônica específica, em arquivos eletrônicos no formato PDF. O 
endereço eletrônico para o encaminhamento será informado pela Coordenação do curso 
que, a depender da Câmara de Extensão ao qual o curso está vinculado, disponibilizará 
tal informação ao candidato aprovado. 



 

O candidato que discordar do resultado obtido poderá interpor recurso em até 2 (dois) dias 
da divulgação do resultado preliminar, para isso deverá encaminhar o recurso por e-mail 
para a Coordenação do Curso com cópia para especializacao@unifesp.br . Este será 
julgado pela coordenação e pela Pró-reitoria  de Extensão e Cultura. O resultado da análise 
do recurso será encaminhado ao e-mail do candidato. 

 
3. Para efetivar a matrícula. 

A matrícula deve ser feita pelo aluno no período estabelecido devendo tomar as seguintes 
providências: 

1. Para emitir o boleto para pagamento: escolher o curso Especialização ou de 
Aperfeiçoamento. 
Clicar sobre o nome do curso e aparecerá a lista com os nomes de todos os 
candidatos aprovados. Procure seu nome, clique sobre ele para que o boleto de 
pagamento da taxa de matrícula seja gerado. 

2. Pagar a taxa de matrícula. 

3. Encaminhar a documentação por meio de arquivo digital em formato PDF para a 
respectiva Câmara de Extensão e Cultura a qual o curso está vinculado, acesse a 
listagem das CaECs na página da Pró-reitoria  de Extensão e Cultura.  

A efetivação da matrícula deve ser concluída na CaEC. Nesta ocasião, o (a)  
candidato (a) deverá levar todos os documentos fisicamente para formalizar a 
ocupação da vaga, sendo feita a conferência dos originais e entrega do comprovante 
da matrícula. Desta maneira será oficializada a autorização de trânsito na instituição. 
Essa etapa será realizada assim que retornem as atividades presenciais. 

Locais para a realização de matrícula: 

 

Para os cursos nas áreas da Medicina/ 
Fisioterapia/Educação Física/Nutrição/ 
Fonoaudiologia/Psicologia e demais áreas:  

Rua Botucatu, 740  2º andar - Vila 
Clementino Paulo–SP 

Das 09h às 16h. 

Para os cursos na área de Enfermagem:   
Rua Napoleão de Barros, 754 - das 09h às 
16h. 

Para os demais Campi consulte endereço nas 
informações de divulgação do curso;  

Consulte nas informações do curso para 
local e horário para a matrícula.  

4. Matrícula 

A matrícula cumprirá as seguintes etapas:  

1. Envio da documentação digitalizada (item 3); 



 

2. Análise da documentação; 
3. Aprovação da documentação; 
4. Efetivação da matrícula. 

 

• O candidato deve encaminhar os documentos digitalizados: 

Documentação necessária aos brasileiros; 

Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso 

Histórico Escolar Completo ou o protocolo de solicitação de 2ª via do documento 
 Discricionário ao Coordenador do curso. 

Cédula de identidade (preferencialmente com data de expedição igual ou inferior a 10 anos), 
carteira de motorista (CNH), RNE aos candidatos estrangeiros, carteira de trabalho, ou 
qualquer outro documento com fotografia que tenha validade como identidade civil; 

CPF ou comprovante de regularidade cadastral (Portaria Interministerial nº 176/2018) 

Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral. 

Certidão de nascimento ou casamento 

Certificado de reservista (frente e verso) ou atestado de alistamento militar ou atestado de 
matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino 
(Portaria Interministerial nº 176/2018). Os candidatos maiores de 45 anos de idade estão 
desobrigados da apresentação do documento conforme o artigo 19 do Decreto nº 57654/66; 

Registro ou protocolo de inscrição junto ao conselho de Classe específico, para os casos 
aplicáveis  

Comprovante de pagamento da taxa de matrícula, ou documento de deferimento de isenção 
para os casos aplicáveis. 

01 (uma) foto 3x4 recente, sem data.  

Documento comprobatório de aprovação de isenção das taxas. 

 

Documentação específica exigida, para estrangeiros, conforme legislação vigente; 

RNE ou protocolo e extrato da consulta de dados de identificação, emitido pelo Sistema 
Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros – SINCRE (obtido na Polícia 
Federal)  

Passaporte:   primeira página (folhas de identificação) e do visto para estudante; 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF obtido na página da Receita Federal  

Certidão de nascimento ou casamento 

Documento original que comprove posses de recursos suficientes para sua manutenção em 
território brasileiro durante o período de duração do curso 

Diploma de médico (no idioma original e traduzido para a Língua Portuguesa)  

Histórico Escolar da graduação (completo)  



 

Diploma de Residência Médica (quando for o caso de exigência de pré-requisito para 
ingressar no curso)  

Certificado de proficiência em Língua Portuguesa deverá ser expedido por instituição oficial 
de ensino em Nível Intermediário superior expedido pelo Ministério da Educação - expedido 
pela CELPE-Bras 

1 foto 3x4 colorida, recente e sem data  

Comprovante de pagamento juntamente com o boleto da taxa da matrícula 

 

5. Procuração 

A matrícula poderá ser feita por terceiros desde que devidamente munidos de procuração, 
com firma reconhecida em cartório, especificando o curso para o qual deseja matricular-se, 
além de estar munido de todos os documentos necessários para matrícula. 

 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
(ESPECIALIZAÇÃO) E DE APERFEIÇOAMENTO 

 
ProEC - UNIFESP 

 
 
 

São Paulo, 24 de agosto de 2020 



ANEXO 3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alterações na aplicação do Critério Brasil, válidas a partir de 01/06/2021 
 
A metodologia de desenvolvimento do Critério Brasil que entrou em vigor no início de 2015 está 
descrita no livro Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil dos professores Wagner 
Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (FEA /USP), baseado na Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) do IBGE. 

 

A regra operacional para classificação de domicílios, descrita a seguir, resulta da adaptação da 
metodologia apresentada no livro às condições operacionais da pesquisa de mercado no Brasil. 

 

As organizações que utilizam o Critério Brasil podem relatar suas experiências ao Comitê do CCEB. 
Essas experiências serão valiosas para que o Critério Brasil seja permanentemente aprimorado. 

 

A transformação operada atualmente no Critério Brasil foi possível graças a generosa contribuição 
e intensa participação dos seguintes profissionais nas atividades do comitê: 
 

Luis Pilli (Coordenador) - LARC Pesquisa de Marketing 
Bianca Ambrósio - Kantar  
Bruna Suzzara – IPEC 
Luciano Pontes – Kantar IBOPE Media  
Margareth Reis – GFK 
Paula Yamakawa – IPEC  
Renata Nunes - Datafolha  
Sidney Fernandes - IRP   

 

A ABEP, em nome de seus associados, registra o reconhecimento e agradece o envolvimento 
desses profissionais. 
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SISTEMA DE PONTOS 

 

Variáveis 

    Quantidade   

  0 1 2  3 4 ou + 

 Banheiros 0 3     7  10 14 

 Empregados domésticos 0 3  7  10 13 

 Automóveis 0 3     5  8 11 

 Microcomputador 0 3  6  8 11 

 Lava louca 0 3     6  6 6 

 Geladeira 0 2  3  5 5 

 Freezer 0 2    4  6 6 

 Lava roupa 0 2  4  6 6 

 DVD 0 1     3  4 6 

 Micro-ondas 0 2  4  4 4 

 Motocicleta 0 1     3  3 3 

 Secadora roupa 0 2  2  2 2 
 

Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos 
 
 Grau de instrução do chefe da família  

 Analfabeto / Fundamental I incompleto   0 

 Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  1 

 Fundamental II completo / Médio incompleto  2 

 Médio completo / Superior incompleto   4 

 Superior completo   7 

     

 Serviços públicos  

   Não Sim 

 Água encanada 0  4 

 Rua pavimentada  0  2 
 

 
Distribuição das classes 
 

As estimativas do tamanho dos estratos atualizados referem-se ao total Brasil e resultados 

das macrorregiões, além do total das 9 Regiões Metropolitanas (RMs) e resultados para cada uma 

das RM's (Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 

Recife e Fortaleza). 

As estimativas para o total do Brasil e macrorregiões são baseadas em estudos 

probabilísticos nacionais do IBOPE Inteligência (base 2020). E as estimativas para as 9 RMs se 

baseiam em dados de estudos probabilísticos do Kantar IBOPE Media (base 2020). 

Os estudos utilizados para a atualização das estimativas do CCEB foram adaptados às restrições 

decorrentes da pandemia da COVID-19, com as seguintes alterações em relação às atualizações 

dos anos anteriores: 
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• As estimativas para as 9 RM têm como base o Levantamento Socioeconômico (LSE) do Kantar 

IBOPE MEDIA, com o protocolo regular dividindo a coleta de dados nos dois semestres do ano-

calendário. Em função das restrições decorrentes da necessidade de isolamento social, não 

houve coleta de dados no primeiro semestre de 2020. Dessa forma, o LSE do ano foi composto 

a partir da amostra do LSE coletada no segundo semestre de 2019 (com peso 1) e da amostra 

obtida no segundo semestre de 2020 (com peso 2). 

• As estimativas nacionais e a desagregação por macrorregiões estavam sendo feitas com base 

em amostras probabilísticas realizadas ao longo do ano-calendário pelo Datafolha e pelo IBOPE 

Inteligência. Em função da pandemia da COVID-19 o Datafolha não realizou amostras 

probabilísticas com entrevistas presenciais em 2020, impossibilitando o uso dessa fonte de 

dados na presente atualização. O IBOPE Inteligência realizou uma medição no primeiro 

semestre e três medições no segundo semestre de 2020. Esses são os dados que suportam as 

estimativas nacionais nesta atualização do CCEB. 

 
 

Classe BRASIL Sudeste Sul Nordeste 
Centro 
Oeste 

Norte 

1 – A 2.8% 3.9% 3.1% 0.9% 3.3% 1.4% 

2 - B1 4.6% 6.0% 6.5% 2.0% 5.6% 1.6% 

3 - B2 16.2% 21.1% 22.1% 7.5% 16.7% 7.3% 

4 - C1 20.4% 23.2% 25.2% 13.3% 23.3% 16.5% 

5 - C2 27.2% 26.3% 28.5% 27.2% 28.4% 28.2% 

6 - D - E 28.8% 19.5% 14.6% 49.1% 22.7% 44.9% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Classe 9 RMs POA CWB SP RJ BH BSB SSA REC FOR 
 

   1 – A 5.1% 5.7% 6.7% 6.2% 3.2% 6.1% 12.1% 2.4% 2.4% 2.7%  

2 - B1 7.1% 6.9% 8.3% 8.3% 6.0% 8.2% 12.6% 6.2% 3.7% 2.8%  

3 - B2 20.5% 21.0% 25.5% 24.6% 17.4% 22.5% 25.7% 15.3% 10.6% 11.7%  

4 - C1 21.7% 22.9% 23.8% 23.6% 22.0% 23.4% 19.8% 16.4% 15.8% 16.3%  

5 - C2 26.5% 28.1% 23.2% 25.7% 28.2% 23.4% 19.6% 31.5% 29.7% 26.5%  

6 – D-E 19.1% 15.4% 12.5% 11.6% 23.2% 16.4% 10.2% 28.2% 37.8% 40.0%  

total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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Cortes do Critério Brasil 

 

Classe Pontos 

       1 – A 45 – 100 

2 - B1 38 – 44 

3 - B2 29 – 37 

4 - C1 23 - 28  

5 - C2 17 – 22 

 6 - DE 0 – 16 

 
Estimativa para a Renda Média Domiciliar para os estratos do Critério Brasil 
Abaixo são apresentadas as estimativas de renda domiciliar mensal para os estratos 

socioeconômicos. Os valores se baseiam na PNADC 2020 e representam aproximações dos valores 

que podem ser obtidos em amostras de pesquisas de mercado, mídia e opinião. A experiência 

mostra que a variância observada para as respostas à pergunta de renda é elevada, com 

sobreposições importantes nas rendas entre as classes. Isso significa que a pergunta de renda não 

é um estimador eficiente de nível socioeconômico e não substitui ou complementa o questionário 

sugerido abaixo. 

O objetivo da divulgação dessas informações é oferecer uma ideia de característica dos estratos 

socioeconômicos resultantes da aplicação do Critério Brasil. 

Importante observar um pequeno aumento na renda domiciliar nominal, apesar da retração 

observada no PIB e no consumo. Esse aumento na renda tende a se concentrar nos estratos 

socioeconômicos de menor pontuação. Apesar de a ABEP não conduzir estudos microeconômicos, 

a hipótese mais plausível para a explicação desse padrão é a execução de políticas públicas 

implantadas para mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19. 

 

Estrato 
Socio 

Econômico 

Renda  
Média 

A              22.749,24 

B1              10.788,56 

B2                5.721,72 

C1                3.194,33 

C2                1.894,95 

DE                    862,41 

TOTAL 3.333,97 
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PROCEDIMENTO NA COLETA DOS ITENS 

 

É importante e necessário que o critério seja aplicado 
de forma uniforme e precisa. Para tanto, é 
fundamental atender integralmente as definições e 
procedimentos citados a seguir. 
 

Para aparelhos domésticos em geral: 

 

Devem ser considerados todos os bens que estão 
dentro do domicílio em funcionamento (incluindo os 
que estão guardados) independente da forma de 
aquisição: compra, empréstimo, aluguel, etc. Se o 
domicílio possui um bem que emprestou a outro, este 
não deve ser contado pois não está em seu domicílio 
atualmente. Caso não estejam funcionando, considere 
apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos 
próximos seis meses. 

 

Banheiro 
 
O que define o banheiro é a existência de vaso 
sanitário. Considerar todos os banheiros e lavabos 
com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os 
localizados fora de casa e os da(s) suíte(s). Para ser 
considerado, o banheiro tem que ser privativo do 
domicílio. Banheiros coletivos (que servem a mais de 
uma habitação) não devem ser considerados. 

 

Empregados Domésticos 
 
Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, 
aqueles que trabalham pelo menos cinco dias por 
semana, durmam ou não no emprego. Não esqueça de 
incluir babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, 
arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas. 

 

Note bem: o termo empregado mensalista se refere 
aos empregados que trabalham no domicílio de forma 
permanente e/ou contínua, pelo menos cinco dias por 
semana, e não ao regime de pagamento do salário. 
 

Automóvel 
 
Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para 
fretes, ou qualquer veículo usado para atividades 
profissionais. Veículos de uso misto (pessoal e 
profissional) não devem ser considerados. 
 

Microcomputador 
Considerar os computadores de mesa, laptops, 
notebooks e netbooks. Não considerar: calculadoras, 

 
agendas eletrônicas, tablets, palms, smartphones e 
outros aparelhos. 
 

Lava-Louça 
Considere a máquina com função de lavar as louças. 
 

Geladeira e Freezer 
 
No quadro de pontuação há duas linhas 
independentes para assinalar a posse de geladeira e 
freezer respectivamente. A pontuação será aplicada 
de forma independente:  
Havendo uma geladeira no domicílio, serão atribuídos 
os pontos (2) correspondentes a posse de geladeira; 
Se a geladeira tiver um freezer incorporado – 2ª porta  
– ou houver no domicílio um freezer independente 
serão atribuídos os pontos (2) correspondentes ao 
freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos 
na soma desses dois bens. 

 

Lava-Roupa 
 
Considerar máquina de lavar roupa, somente as 
máquinas automáticas e/ou semiautomática. O 
tanquinho NÃO deve ser considerado. 
 

DVD 
 
Considere como leitor de DVD (Disco Digital de Vídeo 
ou Disco Digital Versátil) o acessório doméstico capaz 
de reproduzir mídias no formato DVD ou outros 
formatos mais modernos, incluindo videogames, 
computadores, notebooks. Inclua os aparelhos 
portáteis e os acoplados em microcomputadores.  
Não considere DVD de automóvel. 
 

Micro-ondas 
 
Considerar forno micro-ondas e aparelho com dupla 
função (de micro-ondas e forno elétrico). 
 

Motocicleta 
 
Não considerar motocicletas usadas exclusivamente 
para atividades profissionais. Motocicletas apenas 
para uso pessoal e de uso misto (pessoal e 
profissional) devem ser consideradas. 
 

Secadora de roupas 
 
Considerar a máquina de secar roupa. Existem 
máquinas que fazem duas funções, lavar e secar. 
Nesses casos, devemos considerar esse equipamento 
como uma máquina de lavar e como uma secadora. 
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Modelo de Questionário sugerido para aplicação 

 

P.XX Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação 
econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, incluindo 
os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de 
consertar ou repor nos próximos seis meses. 

 

 
INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo 
entrevistado. 
Vamos começar? No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 

 
 
 

     QUANTIDADE QUE POSSUI  
   NÃO          

 ITENS DE CONFORTO  POSSUI  1  2  3  4+  
 
Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para 
uso particular 

 
Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas 
os que trabalham pelo menos cinco dias por semana  
Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho 

 
Quantidade de banheiros 

 
DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando 
DVD de automóvel 

 
Quantidade de geladeiras 

 

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex 
 
Quantidade de microcomputadores, considerando computadores 
de mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, 
palms ou smartphones  
Quantidade de lavadora de louças 

 
Quantidade de fornos de micro-ondas 

 
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as 
usadas exclusivamente para uso profissional 

 
Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava 
e seca 

 
 

 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 
 

1 Rede geral de distribuição  
2 Poço ou nascente  
3 Outro meio 

 
 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 
 

1 Asfaltada/Pavimentada 
 

2 Terra/Cascalho 
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Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que 
contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

 

Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

Analfabeto / Fundamental I incompleto Analfabeto/Primário Incompleto 

Fundamental I completo / Fundamental II Primário Completo/Ginásio 
Incompleto Incompleto 

Fundamental completo/Médio Ginásio Completo/Colegial 
Incompleto Incompleto 

Médio completo/Superior incompleto Colegial Completo/Superior 
 Incompleto 

Superior completo Superior Completo 
  

 
 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

Este critério foi construído para definir grandes classes 
que atendam às necessidades de segmentação (por 
poder aquisitivo) da grande maioria das empresas. 
Não pode, entretanto, como qualquer outro critério, 
satisfazer todos os usuários em todas as 
circunstâncias. Certamente há muitos casos em que o 
universo a ser pesquisado é de pessoas, digamos, com 
renda pessoal mensal acima de R$ 30.000. Em casos 
como esse, o pesquisador deve procurar outros 
critérios de seleção que não o CCEB. 
 
A outra observação é que o CCEB, como os seus 
antecessores, foi construído com a utilização de 
técnicas estatísticas que, como se sabe, sempre se 
baseiam em coletivos. Em uma determinada amostra, 
de determinado tamanho, temos uma determinada 
probabilidade de classificação correta, (que, 
esperamos, seja alta) e uma probabilidade de erro de 
classificação (que, esperamos, seja baixa). 
 
Nenhum critério estatístico, entretanto, tem validade 
sob uma análise individual. Afirmações frequentes do 
tipo “... conheço um sujeito que é obviamente classe D, 
mas pelo critério é classe B...” não invalidam o critério 
que é feito para funcionar estatisticamente. Servem, 
porém, para nos alertar, quando trabalhamos na 
análise individual, ou quase individual, de 
comportamentos e atitudes (entrevistas em 
profundidade e discussões em grupo 
respectivamente). Numa discussão em grupo um 
único caso de má classificação pode pôr a perder todo 
o grupo. No caso de entrevista em profundidade os 
prejuízos são ainda mais óbvios. Além disso, numa 
pesquisa qualitativa, raramente uma definição de 
classe exclusivamente econômica será satisfatória. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Portanto, é de fundamental importância que todo o 
mercado tenha ciência de que o CCEB, ou qualquer 
outro critério econômico, não é suficiente para uma 
boa classificação em pesquisas qualitativas. Nesses 
casos deve-se obter além do CCEB, o máximo de 
informações (possível, viável, razoável) sobre os 
respondentes, incluindo então seus comportamentos 
de compra, preferências e interesses, lazer e hobbies e 
até características de personalidade. 
 
Uma comprovação adicional da adequação do Critério 
de Classificação Econômica Brasil é sua discriminação 
efetiva do poder de compra entre as diversas regiões 
brasileiras, revelando importantes diferenças entre 
elas. 
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