Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação
Email: mesreab@eeffto.ufmg.br Telefone: (31) 3409-7395

DISCIPLINAS ISOLADAS 2022/1

**** AULAS PRESENCIAIS ***
CRONOGRAMA

Atividade

Datas

Requerimento

28 de março de 2022 (segunda-feira) até 23:59 do dia 05 de abril de 2022 (terça-feira)

Resultado da Seleção
Matrícula dos Aprovados

11 de abril de 2022 (segunda-feira)
11 a 13 de abril de 2022 (segunda a quarta-feira)

DISCIPLINA

Créd.

Prof.

Dia da
Semana

Horári
o

Data de
Início

Data de
Término

CRE812 - Atualização em Reabilitação
Cardiorrespiratória (M/D)

04

Marcelo
Velloso e
Danielle
Gomes

4ª feira

07:30
às
11:30h

13/04/2022

06/07/2022

CRE822 - Tópicos Especiais III:
Experiência Profissional e
Desenvolvimento Acadêmico - Parte I e II

06

Marco Túlio
de Mello

2ª a 6ª feira
(condensada)

13:50
às
16:20h

28/03/2022

09/05/2022

Disciplina

EMENTA
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

CRE822 - Tópicos Especiais III:
Experiência Profissional e
Desenvolvimento Acadêmico - Partes 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.

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação
Email: mesreab@eeffto.ufmg.br Telefone: (31) 3409-7395
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
•
•
•
•
•

Formulário próprio: https://forms.gle/AwDrSRqd4NVvGqiw6
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 - Gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) pela internet. Link:
https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=9YA6pJts3
Preencher o formulário com os seguintes dados:

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.

