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RETIFICAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO - REGULAR - DOUTORADO -2020 

 

A Coordenadora do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM 

ESTUDOS DO LAZER – PPGIEL da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – EEFFTO da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, RETIFICA o 

Edital Regular de Seleção do Doutorado no tópico 5.2.3 do referido Edital de 2020. 

 

Onde se lê: 5.2.3 – 1ª. Etapa. Avaliação do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e 

classificatório. Na avaliação do projeto de pesquisa serão considerados: 1) tema de pesquisa 

pertinente ao campo de estudos do lazer, com problema e objetivos claramente formulados (30 

pontos); 2) justificativa e relevância da pesquisa (10 pontos); 3) fundamentação teórica (30 

pontos); 4) metodologia (20 pontos); 5) registro linguístico adequado, observância das normas 

da ABNT e exequibilidade, levando-se em conta o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses 

para defesa da Dissertação (10 pontos). Para ser aprovado nesta etapa, o/a candidato/a deverá 

obter, pelo menos, 70 pontos. O resultado desta prova será divulgado dia 28 de setembro de 

2020, no site do PPGIEL. 

Leia-se: 5.2.3 – 1ª. Etapa. Avaliação do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e 

classificatório. Na avaliação do projeto de pesquisa serão considerados: 1) tema de pesquisa 

pertinente ao campo de estudos do lazer, com problema e objetivos claramente formulados (30 

pontos); 2) justificativa e relevância da pesquisa (10 pontos); 3) fundamentação teórica (30 

pontos); 4) metodologia (20 pontos); 5) registro linguístico adequado, observância das normas 

da ABNT (10 pontos). Para ser aprovado nesta etapa, o/a candidato/a deverá obter, pelo menos, 

70 pontos. O resultado desta prova será divulgado dia 28 de setembro de 2020, no site do 

PPGIEL. 

Contato:  

E-mail: doutorado2020ppgiel@outlook.com 

 
 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020. 
Coordenação da seleção de dourado 2020. 

 

 

 

 
_______________________________ 
Profa. Dra. Christianne Luce Gomes 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer 

 

______________________________ 
Profa. Dra. Maria Cristina Rosa 

Sub-Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer 
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Retificação publicada dia 21/09/2020 no Estado de Minas online nos Classificados: 
 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350599973 
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