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Seleção de Doutorado  
 

Apresentação do pré-projeto e arguição oral  
 

Data, Horário e Plataforma para avaliação  
 

Edital Regular n° 01/ 2022  

1. Avaliação do Desenvolvimento e do Desempenho Infantil  
 

Candidato Data  Horário  

 
ELTON DUARTE DANTAS MAGALHÃES 

 

24/06/2022 09:00 às 09:40h 

 

ORIENTAÇÕES:  
 

• A plataforma utilizada será TEAMS   

• 48 horas antes da data marcada acima enviaremos o link de acesso para o email 
informado pelo candidato no ato da inscrição. Atenção para mensagens 
direcionadas para o “spam”. 

• No dia e horário determinados, cada candidato deverá acessar o link, solicitar 
acesso à sala e aguardar o aceite do(a) presidente da banca examinadora.  

 
2. Desempenho Cardiorrespiratório 
 

Candidato Data  Horário  

 
PATRÍCIA PAULINO GEISEL 
 

21/06/2022 13:30 às 14:10h 

 
IGOR LUCAS GERALDO IZALINO DE ALMEIDA 
 

21/06/2022 14:20 às 15:00h 

 
JAQUELINE ALBERT 
 

21/06/2022 15:10 às 15:50h 

 
 

ORIENTAÇÕES:  
 

• A plataforma utilizada será TEAMS   

• 48 horas antes da data marcada acima enviaremos o link de acesso para o email 
informado pelo candidato no ato da inscrição. Atenção para mensagens 
direcionadas para o “spam”. 

• No dia e horário determinados, cada candidato deverá acessar o link, solicitar 
acesso à sala e aguardar o aceite do(a) presidente da banca examinadora.  

 
 
 

http://www.eeffto.ufmg.br/mreab
mailto:mesreab@eeffto.ufmg.br


Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS EM REABILITAÇÃO 

DEPARTAMENTOS DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL 

SITE: www.eeffto.ufmg.br/mreab E-MAIL: mesreab@eeffto.ufmg.br FONE: (31) 3409-7395 

 

 

3. Estudos do Desempenho Motor e Funcional Humano  
 

Candidato Data  Horário  

 
SIMONE MACHADO NUNES 
 

22/06/2022 14:00 às 14:40h 

 
 

ORIENTAÇÕES:  
 

• A plataforma utilizada será TEAMS   

• 48 horas antes da data marcada acima enviaremos o link de acesso para o email 
informado pelo candidato no ato da inscrição. Atenção para mensagens 
direcionadas para o “spam”. 

• No dia e horário determinados, cada candidato deverá acessar o link, solicitar 
acesso à sala e aguardar o aceite do(a) presidente da banca examinadora.  

  
 

5. Saúde e Reabilitação do Idoso 
 

Candidato Data  Horário  

 
ADNALDO PAULO CARDOSO 
 

21/06/2022 16:00 às 16:40h 

 
GABRIELA DO NASCIMENTO CÂNDIDO  
 

21/06/2022 16:50 às 17:30h 

 
 

ORIENTAÇÕES:     
 

• A plataforma utilizada será TEAMS   

• 48 horas antes da data marcada acima enviaremos o link de acesso para o email 
informado pelo candidato no ato da inscrição. Atenção para mensagens 
direcionadas para o “spam”. 

• No dia e horário determinados, cada candidato deverá acessar o link, solicitar 
acesso à sala e aguardar o aceite do(a) presidente da banca examinadora.  

 
 
 
 

Profa. Fernanda de Cordoba lanza  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Reabilitação 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Universidade Federal de Minas 

 
 
 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2022. 
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