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DISCIPLINAS ISOLADAS 2021/1 
 

Por causa das medidas de isolamento social os procedimentos serão realizados todos 
de forma on-line.  
 
RESSALTAMOS QUE O ALUNO NÃO TERÁ NENHUM VINCULO INSTITUCIONAL COM A 

UFMG, CURSANDO AS DISCIPLINAS ISOLADAS. 

 
 

Datas Atividade  

26/04 a 05/05  Período de inscrições  

10/05 Divulgação do resultado da seleção  

11 a 14/05 
Envio (por email) pelos aprovados do comprovante de pagamento da taxa de 
matrícula em isolada 

 
 
RELAÇÃO DE DISCIPLINAS:  
 

Disciplina Créd. Prof. 
Dia da 
Sema

na 
Horário 

Data de 
Início 

Data de 
Término 

Vagas 

CRE802 - Metodologia da 
Pesquisa II (D) 

04 
Rafael 
Zambelli e 
Luciano 

3ª 
feira  

07:30h às 11:30h 18/05 31/08 01 

EST814 - Princípios da 
Bioestatística (M/D) 

04 (ICEX) 
3ª e 5ª 
feira 

15:30h às 17:00h 18/05 09/09 03 

CRE809 - Bases Teóricas 
para o Estudo do 
Movimento Humano 
(M/D) 

05 
 

 Sérgio 
2ª e 4ª 
feira 

 

2ª feira (08:30h às 
10:30h) e 4ª feira 

(14:00h às 
16:00h) 

 

18/05 09/09 06 

CRE812 - Atualização em 
Reabilitação 
Cardiorrespiratória (M/D) 

04 

Marcelo, 
Fernanda 
e Danielle 
Gomes  

 3ª 
feira 

7:30h às 11:30h  18/05  24/08 02 

CRE813 - Atualização em 
Reabilitação do Idoso 
(M/D) 

4 

Marcella, 
Daniele 
Sirineu e 
Leani  

 3ª 
feira 

08:00h às 12:00h  18/05  31/08  01 
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CRE820 - Tópicos 
Especiais I: 
"Maternidade – momento 
de transição e 
possibilidades de 
intervenção para o 
cuidado integral" (M/D) 

01 
Regina 
Joaquim  

5ª 
feira  

08:00h às 12:00h  15/07 05/08 05 

CRE822 - Tópicos 
Especiais III: Experiência 
Profissional e 
Desenvolvimento 
Acadêmico - Partes I e II 
(M/D) 

06 
Marco 

Túlio de 
Mello 

2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 
e 6ª 
feira 

19:00h às 21:30h 17/05 25/06 01 

 
 
 

 
Documentação exigida para inscrição 

 

 Formulário próprio https://forms.gle/mDazLBrjSyy3szer8 

 Justificativa pela escolha da disciplina (a ser feita no formulário) 

 Link do currículo lattes (a ser informado no formulário) 

 Cópia de RG, CPF e Comprovante de Endereço  

 Para servidor da UFMG, carteira funcional e autorização da chefia para cursar a 

disciplina 

 
Não receberemos inscrições fora do prazo. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 - O resultado será divulgado na página do programa de acordo com o calendário acima 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutorado/e

xibe/132/disciplina_isolada 

 

2 - Não pagar a guia de recolhimento da união antes da divulgação do resultado final; 

 

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

apenas uma taxa, para qualquer número de disciplinas. 

 

4 - Aprovados verificar procedimentos para gerar GRU no item 05 no link: 

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

2021-11 

 

 

 

 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. 

https://forms.gle/mDazLBrjSyy3szer8
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/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2021-11
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2021-11
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EMENTA DAS DISCIPLINAS  

CRE802 - Metodologia da Pesquisa II 
(D) 

Estudo aprofundado dos delineamentos analíticos e experimentais e análise 
crítica das validades interna, externa e estatística desses delineamentos. 
Espera-se que essa disciplina instrumentalize o aluno a realizar uma leitura 
crítica refinada de artigos científicos, bem como propor e desenvolver 
estudos com esses delineamentos. 

EST814 - Princípios da Bioestatística 
(M/D) 

Estatística descritiva. Elementos de probabilidade. Inferência estatística: 
intervalo de confiança e testes de hipótese. Testes estatísticos clássicos: 
qui-quadrado, “ t”  para uma e duas amostras, regressão linear simples e 
correlação. Análise de variância 

CRE809 - Bases Teóricas para o 
Estudo do Movimento Humano (M/D) 

Estudo das teorias de controle e organização do movimento humano. Busca 
a compreensão dos pressupostos e princípios filosóficos de cada 
abordagem teórica e reflexão sobre suas implicações e aplicações no 
contexto da reabilitação. Leitura e discussão crítica de livros texto e artigos 
clássicos e atuais publicados em diferentes áreas de conhecimento. 

CRE812 - Atualização em Reabilitação 
Cardiorrespiratória (M/D) 

Estudo aprofundado do conhecimento científico recente sobre a avaliação e 
abordagem de indivíduos com disfunções cardiorrespiratórias e análise 
crítica das intervenções estudadas em programas de condicionamento 
cardiorrespiratório 

CRE813 - Atualização em Reabilitação 
do Idoso (M/D) 

Discutir as intervenções terapêuticas e programas de prevenção e 
reabilitação do idoso, com foco na funcionalidade. Analisar as intervenções 
terapêuticas aplicadas nos três níveis de atenção à saúde do idoso. 

CRE820 - Tópicos Especiais I: 
"Maternidade – momento de transição 
e possibilidades de intervenção para 
o cuidado integral" 

Conceitos e definições sobre a maternidade, Políticas públicas de atenção à 
saúde da mulher, Processos de cuidar da gestante, parturiente, puérpera, 
nutriz e recém-nascido 

CRE822 - Tópicos Especiais III: 
Experiência Profissional e 
Desenvolvimento Acadêmico - Parte I 
e II (M/D) 

A presente disciplina visa ampliar o conhecimento acadêmico baseado na 
troca de experiência profissional. O repasse de informação entre 
profissionais de referencia na área do esporte, pesquisa, ensino, saúde e 
administração para os alunos matriculados será de grande valia para o 
encaminhamento profissional dos futuros mestres e doutores.  

 


