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Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021.

Assunto: Horário das apresentações orais

Segue o horário das apresentações orais dos pré-projetos, as quais correspondem à primeira avaliação da segunda etapa do processo sele vo de mestrado em Ciências do
Esporte (edital 2021 - cronograma do segundo semestre):

Data: 25/08/2021 (quarta-feira)

Candidato Horário Banca examinadora
(docentes) Título do pré-projeto

108 08:30 - 09:00 h Dawit, Maicon e Samuel Efeitos do treinamento sico combinado nas funções cogni vas de mulheres na menopausa

110 09:00 - 09:30 h Dawit, Maicon e Samuel Carga de treinamento, força e lesões em atletas paralímpicos de atle smo

102 09:30 - 10:00 h Maicon, Marcos e Samuel Influência de 3 sessões do treinamento de supino reto com direcionamento do foco interno, na a vidade
muscular, sinergismo e percepção subje va de esforço em teste de desempenho de resistência de força

105 10:00 - 10:30 h Maicon, Marcos e Samuel Fatores relevantes para o desempenho e sucesso espor vo no ciclismo sob a visão de treinadores e atletas
brasileiros

109 10:30 - 11:00 h Maicon, Marcos e Samuel Efeito da suplementação aguda de cafeína e de capsaicina no desempenho de atletas de judô

101 11:00 - 11:30 h Dawit, Marcos e Samuel Resposta inflamatória do treinamento, no 48 horas pós-jogo, com incremento de técnicas de Levantamento de
Peso Olímpico, vinculada à manutenção da potência de jovens atletas de futebol

111 11:30 - 12:00 h Dawit, Marcos e Samuel A termografia é capaz de predizer a perda de força dos Isquiossurais em atletas de futebol?

Link de acesso à sala do Zoom: h ps://us02web.zoom.us/j/87496818376?pwd=RjdOdjk2ako4S2R1eTR4MmJjNG55Zz09
ID da reunião: 874 9681 8376
Senha de acesso: 066916

Em caso de dúvidas quanto ao número de inscrição, favor consultar, via mensagem eletrônica, a secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte
(ppgce@ee o.ufmg.br).

Dr. Samuel Penna Wanner

Coordenador da Comissão Examinadora da Seleção para o Curso de Mestrado

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte

Documento assinado eletronicamente por Samuel Penna Wanner, Coordenador(a) de curso de pós-graduação, em 20/08/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0912799 e o código CRC 78195BF0.

Referência: Processo nº 23072.241016/2021-65 SEI nº 0912799
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