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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER
DISCIPLINAS ISOLADAS 2º SEMESTRE 2022

Protocolo de inscrição para seleção em disciplinas isoladas:

 

Data: de 01 de setembro de 2022 (quarta-feira) até 23:59 do dia 05 de setembro de 2022 (segunda-feira), todas inscrições deverão ser
realizadas via formulário disponível em h�ps://forms.gle/7jB1rv8hQzMdXbmAA. Não receberemos inscrições fora do prazo, do horário
ou por qualquer outro meio de comunicação diferente do formulário informado.  

Documentação exigida na inscrição para a seleção:

Formulário próprio (disponível em h�ps://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios);

Jusfica�va pela escolha da disciplina (pode ser feito no verso do formulário);

Cópia de diploma de graduação, histórico escolar e currículo la�es (resumido);

Cópia Cadastro de pessoa �sica - CPF e cédula de iden�dade – RG;

Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válido, se estrangeiro;

Cópia do úl�mo contracheque (apenas a iden�ficação/cabeçalho) e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.

 

Resultados da Seleção: Até o dia 08 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Inscrições dos Aprovados: até dia 13 de setembro (terça-feira) até as 23:59

 

RESSALTAMOS QUE O(A) ALUNO(A) NÃO TERÁ NENHUM VÍNCULO INSTITUCIONAL COM A UFMG, CURSANDO AS
DISCIPLINAS ISOLADAS.

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS

Código DISCIPLINA Docente DATA HORÁRIO Carga horária

EFI
863 T1

Lazeres Marginais e
Contemporaneidade

Cesar Teixeira
Cas�lho

Início: 01/09
Fim: 08/12 (quintas-

feiras)

15:30 às
17:10

30 horas (2
créditos)

EFI
864 T1

Patrimônios, Literários,
Prá�cas de Lazer e Turismo

Diomira Maria
Cicci Pinto Faria

Início: 15/09 Fim: 19/12
(quintas-feiras)

13:30 às
16:30

60 horas (4
créditos)

 

OBSERVAÇÕES:

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

2 - Aprovados verificar procedimentos para pagamento da taxa no link:

h�ps://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada

3 - O requerente que ob�ver 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).

4 – Todas as disciplinas estão planejadas para ocorrer de modo remoto (online) com aulas síncronas.

 

ATENÇÃO: Antes de efetuar o pagamento da taxa de matrícula verifique a divulgação do resultado final. 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.

 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2022.

 

 
Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira

https://forms.gle/7jB1rv8hQzMdXbmAA
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios
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Subcoordenadora
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer

 

 

EMENTAS

Código DISCIPLINA Docente Ementa

EFI
863 T1

Lazeres Marginais e
Contemporaneidade

Cesar Teixeira
Cas�lho

Análise dos lazeres marginais contemporâneos e suas inter-relações com os estudos do lazer.
Obje�va-se ins�gar os discentes para um olhar crí�co frente às dicotomias ainda enraizadas
nos estudos do lazer onde se contrapõem o lazer "bom" e "ruim", o lazer "saudável" e "não

saudável", o lazer "normal" e o "anormal", entre outros. Através de estudos de grupos sociais
heterogêneos (ex: usuários de drogas, pros�tuição, fisiculturismo, rituais xamânicos, jogos

eletrônicos, prá�cas extremas/alto risco, etc...), respaldados em leituras teóricas e artefatos
imagé�cos, vislumbra-se ampliar as possibilidades de pesquisas no campo, bem como o uso

de novos métodos de coleta de dados.

EFI
864 T1

Patrimônios, Literários,
Prá�cas de Lazer e Turismo

Diomira Maria
Cicci Pinto Faria

Apresentar ao estudante as potencialidades da literatura como patrimônio e como elo
poé�co entre anfitriões e visitados; entre narra�vas e realidades; entre cenários e a

cartografia.  Destacar aspectos da literatura que propiciam produtos turís�cos e oferta de
lazer.

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Guimaraes Santos de Oliveira, Professora do Magistério Superior, em
03/08/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1651099 e o código CRC 89AA3F54.

Referência: Processo nº 23072.246191/2022-20 SEI nº 1651099

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

