
 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte 

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2017. 

 

Caros estudantes, 

 

Seguem as informações sobre a continuidade do processo seletivo de mestrado 

(2017/1) do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte: 

 

1- DATAS 

- Divulgação do resultado da primeira etapa - Avaliação dos pré-projetos: 30/01/2017 

- Realização da prova escrita: 13/02/2017 (Somente para os candidatos aprovados na 

primeira etapa) 

- Apresentação dos pré-projetos de pesquisa: 15 a 17/02/2017 (Somente para os 

candidatos aprovados na primeira etapa) 

- Divulgação do resultado da segunda etapa e do resultado final do processo seletivo: 

17/02/2017 

 

2- MATRÍCULA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 

 

Do Registro e Da Matrícula. O candidato aprovado e classificado no processo seletivo 

de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período 22 a 

23 de fevereiro de 2017, 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 Curso até o dia 21 de fevereiro de 2017.  

 

IMPORTANTE: 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 entregar na 

Secretaria do Programa, até o dia 20 de fevereiro de 2017, 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 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio


curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações com 

previsão de conclusão ou de colação.  

 

Em caso de curso de graduação concluído no exterior, deverá ser apresentada cópia do 

diploma de curso de graduação com selo de autenticação consular e tradução 

juramentada para o português do diploma de curso de graduação, exceto para aqueles 

emitidos em língua espanhola, inglesa e francesa. 

 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do Programa, até o dia 20 de 

Fevereiro de 2017, o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE, ou passaporte com Visto 

Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, documento que comprove 

filiação e demais documentos a serem informados pela Secretaria do Programa.  

 

De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno 

terá direito a um único registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso 

em que foi admitido na UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será 

considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o 

Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não 

apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de 

vaga(s) decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros 

candidatos aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a 

ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, até a data limite para envio da 

documentação ao DRCA.  

 

A matrícula dos candidatos aprovados e classificados será realizada no Sistema 

Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do Programa, 

em data a ser divulgada, de acordo com o calendário acadêmico da Universidade.  

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

 

Atenciosamente,  

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

Universidade Federal de Minas Gerais 

Av. Antônio Carlos, 6627- sala 07- Pampulha 

CEP: 31270-901- Belo Horizonte-MG 

Fone/Fax-55 (31) 3409-2322 

http://www.eeffto.ufmg.br/ppgce 

http://www.eeffto.ufmg.br/ppgce

