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Processo seletivo de mestrado 2017-2 

Calendário das apresentações dos pré-projetos 
 

 

Data: 29 / 06 / 2017 (quinta-feira) 

 

Local: Sala de reuniões da EEFFTO da UFMG. A sala de reuniões está localizada em frente 

ao NAPq, no corredor de salas onde está localizada a secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Esporte. 

 

Obs.: os candidatos poderão verificar, na sala de reuniões e no horário compreendido 

entre 8:00 e 8:30 h, se a apresentação dos seus slides está correta. 

 

 Linha de pesquisa: Aquisição, controle e adaptação de habilidades motoras ao 

longo da vida 

 

Inscrição Horário 

10 08:30 às 09:00 h  

18 09:00 às 09:30 h 

20 09:30 às 10:00 h 

21 10:00 às 10:30 h 
 

 

 Linha de pesquisa: Psicologia do esporte e neurociências aplicadas ao 

comportamento humano 

 

Inscrição Horário 

1 10:30 às 11:00 h 

6 11:00 às 11:30 h 

8 11:30 às 12:00 h 

16 12:00 às 12:30 h 
 

 

  



Data: 30 / 06 / 2017 (sexta-feira) 

 

Local: Sala de reuniões da EEFFTO da UFMG. A sala de reuniões está localizada em frente 

ao NAPq, no corredor de salas onde está localizada a secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Esporte. 
 

Obs.: os candidatos poderão verificar, na sala de reuniões e no horário compreendido 

entre 8:00 e 8:30 h, se a apresentação dos seus slides está correta. 
 

 

 Linha de pesquisa: Análise biomecânica da técnica esportiva 

 

Inscrição Horário 

7 08:30 às 09:00 h 

17 09:00 às 09:30 h 

22 09:30 às 10:00 h 

23 10:00 às 10:30 h 

26 10:30 às 11:00 h 

27 11:00 às 11:30 h 

 

 

 Linha de pesquisa: Metodologia do treinamento esportivo 

 

Inscrição Horário 

25 11:30 às 12:00 h 

 

 

 Linha de pesquisa: Termorregulação, metabolismo e fadiga no exercício e no 

treinamento 

 

Inscrição Horário 

15 12:00 às 12:30 h 
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