
Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR 2020 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de 

Minas Gerais RETIFICA o Edital de Seleção Suplementar 2020 nos seguintes termos:  

 Edital 2020: 

Onde se lê: 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 

15/06/2020 a 14/07/2020, estarão abertas as inscrições para a seleção de 

candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de MESTRADO e 

DOUTORADO, em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 

2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe 

sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. 

Leia-se: 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 

15/06/2020 a 31/07/2020, estarão abertas as inscrições para a seleção de 

candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de MESTRADO e 

DOUTORADO, em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 

2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe 

sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. 

 

Onde se lê: 

1.3 Consideram-se indígenas os candidatos assim autodeclarados (...). 

Leia-se: 

1.4 Consideram-se indígenas os candidatos assim autodeclarados (...). 

 

Onde se lê: 

1.4 O valor da taxa de inscrição é R$ 164,10 (cento e sessenta e quatro reais 

e dez centavos), conforme estabelece a Resolução nº 30, de 13 de dezembro 

de 2007, do Conselho Universitário da UFMG(...) 

Leia-se: 

1.5 O valor da taxa de inscrição é R$ 164,10 (cento e sessenta e quatro reais 

e dez centavos), conforme estabelece a Resolução nº 30, de 13 de dezembro 

de 2007, do Conselho Universitário da UFMG (...) 

 

Onde se lê: 

1.5 A Coordenação do Programa poderá a seu critério e visando atender aos 

interesses públicos, fazer alterações neste Edital (...). 

Leia-se: 

1.6 A Coordenação do Programa poderá a seu critério e visando atender aos 

interesses públicos, fazer alterações neste Edital (...). 



 

Onde se lê: 

3.9 A homologação das inscrições será divulgada no dia 22 de julho de 2020, 

na página web do Programa. 

Leia-se: 

3.9 A homologação das inscrições será divulgada no dia 7 de agosto de 2020, 

na página web do Programa. 

 

Onde se lê: 

5.1.1.1 Primeira etapa: prova escrita de língua inglesa, de caráter 

exclusivamente eliminatório, sendo exigido aproveitamento de, pelo menos, 

60%, a ser realizada pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) deverá 

fazer sua inscrição específica para prova da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, 

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde), no período de 01/07/2020 a 

15/07/2020, de acordo com o Edital FALE/UFMG no 098/2019, disponível 

no site www.letras.ufmg.br/cenex - link “Exames de Proficiência”. A prova 

de língua inglesa será realizada no dia 02/08/2020 e o resultado será 

divulgado no dia 19/08/2020, pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) 

deverá enviar o resultado dessa prova no formato de PDF, exclusivamente, 

no site 

www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestra

do__doutorado/exibe/81/processo_seletivo até o dia 26/08/2020. 

 

Leia-se: 

5.1.1.1 Primeira etapa: prova escrita de língua inglesa, de caráter 

exclusivamente eliminatório, sendo exigido aproveitamento de, pelo menos, 

60%, a ser realizada pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) deverá 

fazer sua inscrição específica para prova da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, 

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde), de acordo com o Edital FALE/UFMG 

no 098/2019, disponível no site www.letras.ufmg.br/cenex - link “Exames de 

Proficiência”. O(A) candidato(a) deverá enviar o resultado dessa prova no 

formato de PDF, exclusivamente, no site 

www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestra

do__doutorado/exibe/81/processo_seletivo até o dia 18/12/2020. 

 

Onde se lê:  

5.1.1.1.1 Será dispensado(a) da realização dessa prova o(a) candidato(a) que 

enviar, até o dia 26/08/2020, no site acima indicado e exclusivamente no 

formato de PDF, uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua 

inglesa: 

Leia-se: 

5.1.1.1.1 Será dispensado(a) da realização dessa prova o(a) candidato(a) que 

enviar, até o dia 18/12/2020, no site acima indicado e exclusivamente no 

formato de PDF, uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua 

inglesa: 

 

Onde se lê:  

5.1.1.1.2 O(A) candidato(a) que não enviar, até o dia 26/08/2020, um dos 

comprovantes de conhecimento de língua inglesa listados neste Edital, será 



eliminado do processo seletivo.   

Leia-se: 

5.1.1.1.2 O(A) candidato(a) que não enviar, até o dia 18/12/2020, um dos 

comprovantes de conhecimento de língua inglesa listados neste Edital, será 

excluído do curso.   

Onde se lê: 

5.2.1.1 Primeira etapa: prova escrita de língua inglesa, de caráter 

exclusivamente eliminatório, sendo exigido aproveitamento de, pelo menos, 

60%, a ser realizada pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) deverá 

fazer sua inscrição específica para prova da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, 

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde), no período de 01/07/2020 a 

15/07/2020, de acordo com o Edital FALE/UFMG no 098/2019, disponível 

no site www.letras.ufmg.br/cenex - link “Exames de Proficiência”. A prova 

de língua inglesa será realizada no dia 02/08/2020 e o resultado será 

divulgado no dia 19/08/2020, pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) 

deverá enviar o resultado dessa prova no formato de PDF, exclusivamente, 

no site 

www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestra

do__doutor ado/exibe/81/processo_seletivo até o dia 26/08/2020 

 

Leia-se:  

5.2.1.1 Primeira etapa: prova escrita de língua inglesa, de caráter 

exclusivamente eliminatório, sendo exigido aproveitamento de, pelo menos, 

60%, a ser realizada pelo Cenex/FALE/UFMG. O(A) candidato(a) deverá 

fazer sua inscrição específica para prova da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, 

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde), de acordo com o Edital FALE/UFMG 

no 098/2019, disponível no site www.letras.ufmg.br/cenex - link “Exames de 

Proficiência”. O(A) candidato(a) deverá enviar o resultado dessa prova no 

formato de PDF, exclusivamente, no site 

www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestra

do__doutorado/exibe/81/processo_seletivo até o dia 18/12/2020. 

 

Onde se lê:  

5.2.1.1.1 Será dispensado(a) da realização dessa prova o(a) candidato(a) que 

enviar, até o dia 26/08/2020, no site acima indicado e exclusivamente no 

formato de PDF, uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua 

inglesa: 

Leia-se: 

5.2.1.1.1 Será dispensado(a) da realização dessa prova o(a) candidato(a) que 

enviar, até o dia 18/12/2020, no site acima indicado e exclusivamente no 

formato de PDF, uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua 

inglesa: 

 

Onde se lê:  

5.1.1.1.2 O(A) candidato(a) que não enviar, até o dia 26/08/2020, um dos 

comprovantes de conhecimento de língua inglesa listados neste Edital, será 

eliminado do processo seletivo.   

 

Leia-se: 

5.2.1.1.2 O(A) candidato(a) que não enviar, até o dia 18/12/2020, um dos 

comprovantes de conhecimento de língua inglesa listados neste Edital, será 

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutor%20ado/exibe/81/processo_seletivo%20até%20o%20dia%2026/08/2020
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutor%20ado/exibe/81/processo_seletivo%20até%20o%20dia%2026/08/2020


excluído do curso.   

 

Onde se lê:  

5.1.1.1.3 A nota desta prova não entrará no cômputo da média final para 

aprovação do candidato, mas constitui requisito indispensável para ingresso  

no curso. 

Leia-se: 

5.2.1.1.3 A nota desta prova não entrará no cômputo da média final para 

aprovação do candidato, mas constitui requisito indispensável para ingresso 

no curso. 

 

Onde se lê:  

5.2.2.1 Na análise do Curriculum vitae serão pontuados os seguintes critérios: 

(...)  

Leia-se: 

5.2.3.1 Na análise do Curriculum vitae serão pontuados os seguintes 

critérios(...) 

 

Onde se lê:  

5.2.2.2 A Apresentação do pré-projeto de pesquisa seguida de arguição oral 

sobre o pré-projeto será realizada por meio de videoconferência (via Skype, 

Zoom, Microsoft teams ou Google Gsuite).(...) 

Leia-se: 

5.2.3.2 A Apresentação do pré-projeto de pesquisa seguida de arguição oral 

sobre o pré-projeto será realizada por meio de videoconferência (via Skype, 

Zoom, Microsoft teams ou Google Gsuite).(...) 

 

Onde se lê:  

6.1 8.1 O resultado final e as notas atribuídas em cada uma das etapas serão 

obrigatoriamente divulgados no dia 23/09/2020, exclusivamente na página 

web do Programa.(...). 

Leia-se: 

 

8.1 O resultado final e as notas atribuídas em cada uma das etapas serão 

obrigatoriamente divulgados no dia 23/09/2020, exclusivamente na página 

web do Programa.(...). 

 

 

 

Belo Horizonte, 07 de julho de 2020. 

Prof. Dr. Renan Alves Resende 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação/UFMG 

 


