
 

                                        

Processo Seletivo para o Curso de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte 

2º semestre de 2021 

 

Belo Horizonte, 02 de julho de 2021 

 

Cronograma do edital regular para a seleção de mestrado em Ciências do Esporte 

 

1. Inscrição no processo seletivo: de 05 de julho a 06 de agosto de 2021.  

2. Análise dos documentos e deferimento das inscrições: até 11 de agosto de 2021. 

3. Prazo para recursos referentes ao deferimento das inscrições: até 02 (dois) dias 

corridos após a data da divulgação. 

4. Resultado da primeira etapa (Avaliação do pré-projeto de pesquisa): até o dia 17 de 

agosto de 2021. 

5. Primeira avaliação da segunda etapa (Apresentação oral do pré-projeto de pesquisa 

seguida de arguição): 23, 24 e 25 de agosto de 2021, sendo o calendário de 

apresentações divulgado até 20 de agosto de 2021. 

6. Segunda avaliação da segunda etapa (Prova escrita de conhecimentos sobre temas 

relacionados ao treinamento esportivo): 27 agosto de 2021, das 09:00 às 12:00 horas. 

7. Divulgação do resultado final: até às 18:00 horas do dia 30 agosto de 2021. 

8. Prazo para recursos referentes aos resultados parcial ou final: 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data da divulgação dos resultados parcial ou final. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informações para os candidatos aprovados 

 

1. O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este edital 

deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 13 a 15 de setembro de 

2021, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o 

registro acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da 

Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos 

selecionados será enviada ao DRCA pela secretaria do programa no dia 20 de setembro 

de 2021. 

 

2. O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de 

estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro 

acadêmico no curso de pós-graduação, deverá enviar à Secretaria do Programa, até o dia 

15 de setembro de 2021, documento que comprove a conclusão do curso de graduação 

(cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 

reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do 

grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação.  

 

3. Candidatos estrangeiros deverão apresentar à secretaria do programa, até dia 15 de 

setembro de 2021, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional 

Migratório (RNM) ou Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal e o passaporte 

com visto válido de entrada no Brasil, documento que comprove filiação e demais 

documentos a serem informados pela secretaria do programa. Detalhes sobre estes 

documentos estão disponíveis no site https://goo.gl/EHUQTt, no tópico “Documentação”. 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Samuel Penna Wanner 

Coordenador da Comissão Examinadora da Seleção para o Curso de Mestrado 


