
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Curso de Pós-Graduação em Estudos da Ocupação 

Email: cpgeo@eeffto.ufmg.br   Telefone: (31) 3409-4779 
 

 

 

Perguntas sobre o Processo Seletivo -  Mestrado em Estudos da Ocupação 

 

Quais os tipos de Pós-Graduação oferecidos no Brasil? 

A pós-graduação no Brasil é dividida em dois níveis: o lato sensu (englobando os cursos 

de especialização) e o stricto sensu (englobando os cursos de mestrado e doutorado). 

Os cursos lato sensu visam o aprimoramento da formação profissional. Os cursos de 

mestrado e doutorado visam a formação profissional mais avançada.  

 

Mestrados acadêmicos servem apenas para quem deseja trabalhar na academia? 

Não. O aprendizado recebido em um curso de mestrado acadêmico é muito útil para 

desempenhar atividades especializadas em diversos tipos de serviços. O futuro egresso 

carrega consigo uma capacidade importante para tomada de decisão de forma 

sistemática, o que costuma ser bastante valorizado por inúmeras organizações.  

 

Quem pode se inscrever para o Mestrado Acadêmico em Estudos da Ocupação? 

Somente terapeutas ocupacionais podem cursar o Mestrado em Estudos da 

Ocupação? 

O Mestrado em Estudos da Ocupação é direcionado para profissionais e pesquisadores 

da terapia ocupacional e de outras áreas do conhecimento que buscam a construção e 

o aprofundamento do estudo da Ocupação e temas afins.  

 

É necessário ter comprovante de colação de grau para me inscrever no processo 

seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Estudos da Ocupação? 

Não, para participar do processo seletivo de mestrado você ainda não precisa estar 

com sua graduação finalizada, não sendo necessário apresentar o comprovante de 

colação de grau. No ato da inscrição, você deverá apresentar uma declaração 

contendo a data prevista para finalização do seu curso de graduação. Porém, no 

momento da matrícula, caso você seja selecionado, o diploma de graduação ou 

comprovante de colação de grau será necessário para que você possa realizar sua 

matrícula. Caso contrário, seu resultado no processo seletivo para o mestrado perderá 

o efeito. 
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É necessária a proficiência em língua inglesa para a seleção no Mestrado em Estudos 

da Ocupação? 

Sim. O exame de proficiência em língua inglesa é a primeira etapa do processo 

seletivo. A UFMG, por meio do Centro de Extensão da Faculdade de Letras (CENEX-

FALE), realiza os exames de proficiência em língua estrangeira para a pós-graduação. 

Veja mais informações em: 

https://cenex.letras.ufmg.br/images/documentos/Edital_CENEX-

FALE_Exames_Prof_POS-GRAD_2020.pdf. Adicionalmente, outras formas de 

comprovação de proficiência em língua inglesa estão previstas no edital de seleção, 

item 5.1.1.3.  

Meu certificado de proficiência em língua inglesa foi emitido a mais tempo. Eu posso 

utilizá-lo como comprovante para o processo seletivo? 

Desde que o seu certificado esteja dentre aqueles descritos no item 5.1.1.3 do edital e 

que estejam dentro do prazo de validade previsto pelo órgão emissor. Por exemplo, o 

certificado de proficiência em língua inglesa emitido pelo CENEX-FALE/UFMG tem 

validade de 36 (trinta e seis) meses. 

 

Quando ocorre o processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Estudos 

da Ocupação? 

O processo seletivo para o Mestrado em Estudos da Ocupação é anual, ocorrendo no 

primeiro semestre letivo, para ingresso em Agosto do mesmo ano. As informações 

sobre os requisitos e data de inscrição, provas, vagas, entre outros, são especificados 

por meio de editais divulgados em jornais, meios eletrônicos e página do curso.  

 

Como é o processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Estudos da 

Ocupação?  

O processo seletivo é constituído por três etapas. A primeira é a proficiência em língua 

inglesa, de caráter eliminatório. A segunda etapa é a realização da prova escrita sobre 

temas relativos à Ocupação, Participação e Inclusão, de caráter eliminatório e 

classificatório. A terceira etapa consiste na análise do currículo vitae documentado e a 

arguição sobre o pré-projeto, entregues no ato da inscrição.  Na arguição oral, o 

candidato é submetido a uma banca examinadora, composta por três docentes do 

Programa, indicados, a cada seleção, pelo Colegiado do Curso. Nesta fase, são 

realizados questionamentos diversos acerca das intenções de pesquisa. Esta é a 

https://cenex.letras.ufmg.br/images/documentos/Edital_CENEX-FALE_Exames_Prof_POS-GRAD_2020.pdf
https://cenex.letras.ufmg.br/images/documentos/Edital_CENEX-FALE_Exames_Prof_POS-GRAD_2020.pdf
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oportunidade do candidato demonstrar seus conhecimentos prévios 

sobre o tema central de pesquisa e sua relação com a linha de pesquisa desejada do 

Mestrado em Estudos da Ocupação, bem como sua desenvoltura acadêmica. 

 

O Mestrado em Estudos da Ocupação é pago ou gratuito? 

O Mestrado em Estudos da Ocupação é gratuito, bem como todos os outros cursos de 

mestrado oferecidos por instituições de ensino públicas como a UFMG, pois é 

financiado diretamente pelo governo federal. Como a maioria dos Programas de Pós-

Graduação, é cobrada apenas uma taxa de inscrição no processo seletivo de ingresso. 

Há bolsa de estudos para os alunos do Mestrado em Estudos da Ocupação? Quantas? 

Todos os Cursos de Mestrado recebem uma cota de bolsas fornecidas pelas agências 

de fomento ao ensino de pós-graduação e à pesquisa. O Curso de Mestrado em 

Estudos da Ocupação dispõe de um pequeno número de bolsas e essa cota, na maior 

parte das vezes, não atende a todos os alunos que gostariam de receber bolsa. Assim, 

as bolsas são alocadas entre os alunos conforme edital específico, publicado pelo 

Colegiado do Curso, no qual constará os critérios de seleção.   

 

Qual o valor da bolsa de estudos para o curso de Mestrado em Estudos da 

Ocupação? 

Depende do momento e da agência de fomento. Consulte diretamente o site da 

agência de fomento (FAPEMIG, CAPES e CNPq).  

 

O curso de Mestrado em Estudos da Ocupação exige dedicação em tempo integral? 

O aluno deve ter disponibilidade de tempo para frequentar as disciplinas, desenvolver 

atividades de pesquisa, participar de seminários, reuniões de supervisão e elaborar sua 

dissertação. Aos bolsistas pode ser exigida dedicação em tempo integral, conforme 

resoluções dos órgãos de fomento que concedem as bolsas. 

 

Quais os horários em que as disciplinas são ministradas no Mestrado em Estudos da 

Ocupação? 

Normalmente, entre 07:30 e 17:00 horas. Os horários das disciplinas bem como quais 

serão oferecidas são divulgadas a cada semestre. Algumas disciplinas podem ser 

oferecidas de forma condensada, isto é, a carga horária é cumprida durante uma 
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semana ou dois dias seguidos ao longo do semestre, dependendo de sua 

carga horária, conteúdo a ser ministrado e professor responsável.  

 

 

Qual é a área principal do Mestrado em Estudos da Ocupação? O que é área de 

concentração? 

O Curso de Mestrado em Estudos da Ocupação realiza todos seus trabalhos de ensino 

e pesquisa na seguinte área de concentração: “Ocupação, Participação e Inclusão”. 

Veja mais informações sobre os objetivos do curso e a área de concentração em: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-

graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__ 

 

Há alguma estruturação do Mestrado em Estudos da Ocupação em linhas de 

pesquisa ou áreas de pesquisa? 

Os trabalhos do Mestrado em Estudos da Ocupação são realizados considerando duas 

linhas de pesquisa: “Ocupação, Cuidado e Funcionalidade” e “Ocupação, Políticas 

Públicas e Inclusão Social”. Veja mais informações sobre as linhas de pesquisa e 

docentes envolvidos em: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-

graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa  

 

Quando selecionado, o que preciso desenvolver no curso para obter o diploma de 

mestre em Estudos da Ocupação? 

Você deverá cursar e ser aprovado nas disciplinas obrigatórias e optativas e 

desenvolver um projeto de pesquisa que culmina com a defesa de sua dissertação, 

incluindo a produção e publicação de seus resultados na forma de artigos científicos. 

 

Em quanto tempo eu devo finalizar meu Mestrado em Estudos da Ocupação? 

O prazo previsto para conclusão de um curso de mestrado acadêmico é de até 24 

meses.  

 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
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Eu consigo finalizar meu Mestrado em Estudos da Ocupação em menos 

do que 24 meses?  

Caso você tenha cursado disciplinas do Mestrado em Estudos da Ocupação na 

condição de aluno especial (disciplinas isoladas), você pode conseguir finalizar seu 

mestrado em menos de 24 meses após seu ingresso como aluno regular. O prazo 

mínimo para defesa da dissertação é de 12 meses após ingresso como aluno regular.  

 

Como posso escolher um orientador para meu curso de Mestrado em Estudos da 

Ocupação?  

O orientador será formalmente definido apenas depois que o candidato for aprovado 

no processo seletivo e matriculado como aluno regular do curso. Quem atribui o 

orientador ao aluno é o Colegiado do Curso, que analisa a Linha de Pesquisa na qual o 

mestrando está inserido e a área de conhecimento que a pesquisa pretende seguir, 

sendo necessário ser congruente com a área de atuação do professor orientador. 

Desta forma, o tema do projeto de pesquisa apresentado deverá estar vinculado a uma 

das Linhas de Pesquisa.  Maiores informações sobre cada Linha de Pesquisa em: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-

graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa 

 

 

Como posso saber mais informações sobre os docentes orientadores do curso de 

Mestrado em Estudos da Ocupação? 

Acesse o currículo Lattes do docente de interesse, cujo link encontra-se disponível na 

página de orientadores do Mestrado em Estudos da Ocupação: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-

graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa. Por meio do 

currículo Lattes, o candidato terá acesso a informações detalhadas sobre a temática de 

pesquisa que o docente está envolvido.  

Como escolho meu projeto de pesquisa para inscrição no curso de Mestrado em 

Estudos da Ocupação? Sou eu quem escolho o tema? 

O tema do projeto de pesquisa é definido pelo próprio aluno, sendo geralmente 

relacionado com seu interesse de pesquisa e/ou área de atuação. Este tema será o 

direcionador para elaboração do pré-projeto de pesquisa, que deve ser apresentado 

no momento da inscrição para o processo seletivo. Entretanto, as estratégias para 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__/linhas_pesquisa
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execução do projeto de pesquisa serão definidas pelo aluno e seu 

orientador, após seu ingresso como aluno regular.  

 

Posso mudar de orientador durante o meu curso de Mestrado em Estudos da 

Ocupação, se desejar? 

É possível, mas não é recomendável. O orientador é definido assim que o aluno é 

aprovado no processo seletivo, e o acompanha desde o início do curso. Porém, em 

casos excepcionais, o regulamento do Mestrado em Estudos da Ocupação prevê a 

troca de orientador, após análise do Colegiado de Curso, desde que devidamente 

justificada e aceita pelo atual orientador e por um novo orientador. 

Como posso saber mais sobre o Mestrado em Estudos da Ocupação? 

Para saber mais sobre o Mestrado em Estudos da Ocupação, acesse o sítio do Curso: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-

graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__ 

 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/_estudos_da_ocupacao__pas-graduacao_em_estudos_da_ocupacao_cpgeo__

