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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE VAGAS PARA 
DISCIPLINAS ISOLADAS  

Colegiado de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação  
(Mestrado e Doutorado) 

 

Protocolo de Inscrição para seleção em disciplinas isoladas 

 

Somente alunos que possuam nível de graduação completo e não tenham número de 
matrícula em cursos de pós-graduação da UFMG poderão matricular em disciplinas 
isoladas. A seleção de alunos deve seguir, obrigatoriamente, os seguintes critérios e 
prioridades: 
 

1. Professores dos Departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 
UFMG. 

2. Candidatos aprovados e não classificados no último processo de seleção do 
Programa de Ciências da Reabilitação. Esta informação deve ser ressaltada 
pelo candidato (a) que o foi aprovado no processo de seleção.  

3. Candidatos que já tenham cursado disciplinas oferecidas pelo colegiado do 
Programa. 

4. Candidatos com maior pontuação obtida na análise de Currículo Vitae. 
 
 

Documentação exigida para inscrição  

 
01.  Formulário preenchido (disponível em: 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/DATA/UserFiles/files/Formulario%20disciplina%20i
solada%202019_1.doc 
 

02. Curriculum Vitae com as devidas comprovações.  
OBS: as comprovações do currículo poderão ser entregues em pen-drive, 
devidamente identificado para posterior devolução pelo Colegiado. 

 
03. Cópia Histórico escolar (graduação) 
 
04. Cópia do Diploma de Graduação/ Frente e Verso 
 
05. Cópias da Carteira de Identidade e CPF 
 
 
 
 

 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/DATA/UserFiles/files/Formulario%20disciplina%20isolada%202019_1.doc
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/DATA/UserFiles/files/Formulario%20disciplina%20isolada%202019_1.doc
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Data, Horário e Local das Inscrições 

 

Data de Requerimento:  02 a 05/03/2020 

Horário: 8:30 às 11:00h e de 13:30 às 16:00h. 

Local: Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Sala 3095 

do Prédio de Fisioterapia da EEFFTO – Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional  

 

****  Não receberemos inscrições fora do prazo e do horário**** 

 

 

Relação de Disciplinas e número de vagas 

 

DISCIPLINAS ISOLADAS 2020/1 

Disciplina  Créd. Prof. 
Dia da 

Semana 
Horário 

Data de 
Início 

Data de 
Término 

Vagas 

CRE803 - Systematic 
Reviews and Meta-analyses 
(Necessário título de 
Mestrado) 

04 
Rafael 

Zambelli / 
Aline Alvim 

6ª 
feira 

 

08:00 

às 

12:00 

 

06/03 03/07 04 

CRE809 - Bases Teóricas 
para o Estudo do Movimento 
Humano   

05 

 

Juliana 

 

3ª feira 08:00 

às 

11:40 

 
03/03 

 
16/06 

03 

EST814 – Princípios de 
Bioestatística 

04 Ilka 

 
3ª e 
5ª 

feira 

 

15:30 

às 

17:10 

 
03/03 

 
02/07 

05 

 

OBS: Somente poderão ser protocolados pedidos para DUAS DISCIPLINAS, por semestre 
letivo, sendo necessário para a inscrição, uma documentação para cada protocolo. 
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Resultado e Inscrição dos aprovados 

 

01. O resultado será divulgado na página do programa 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado

__doutorado/exibe/132/disciplina_isolada e no quadro de avisos do Setor, até 09 de 

março de 2020.  

 

02. O requerente que obtiver deferimento deverá efetuar o cadastro e a matrícula na 

secretaria do colegiado, nos dias 10 e 11 de março de 2020, munido 

do comprovante de recolhimento da taxa de matrícula e o “Requerimento de 

Matrícula em Disciplina Isolada”. Instruções nos links abaixo: 

 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios 

 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-

Isolada/Disciplina-Isolada-2020-11 

 

 
ATENÇÃO: Antes de efetuar o pagamento da taxa de matrícula verifique se sua matrícula foi aceita. 
Alunos com vínculo em cursos (Graduação e Pós-graduação) da UFMG não poderão solicitar 
matrícula em disciplina isolada.  Em hipótese alguma será devolvida a taxa de matrícula. 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

 

1 – O pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União só deverá ser feito após a 

divulgação do resultado final.   

 

2 - O requerente que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número de matrícula e 

pagará apenas uma taxa, para qualquer número de disciplinas, não importando se se trata de 

disciplinas de níveis diferentes (graduação e pós-graduação). 
 

 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutorado/exibe/132/disciplina_isolada
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutorado/exibe/132/disciplina_isolada
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2020-11
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2020-11

