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DISCIPLINAS ISOLADAS 2º SEMESTRE 2021 

Protocolo de inscrição para seleção em disciplinas isoladas: 

 

Data: de 13 de setembro de 2021 (segunda-feira) até 23:59 do dia 27 de setembro de 2021 (segunda-

feira), todas inscrições deverão ser realizadas via formulário disponível em 

https://forms.gle/UfNPesLua1Hkcwej6. 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 https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-

Graduacao/Formularios); 

• Jusficativa pela escolha da disciplina (pode ser feito no verso do formulário); 

• Cópia de diploma de graduação, histórico escolar e currículo lattes (resumido); 

• Cópia Cadastro de pessoa física - CPF e cédula de identidade – RG; 

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

• Cópia do último contracheque (apenas a identificação/cabeçalho) e autorização da chefia, no caso de 

servidor da UFMG. 

 

Resultados da Seleção: Até o dia 01 de outubro de 2021 (sexta-feira) 

Inscrições dos Aprovados: dia 06 de outubro (quarta-feira) até as 23:59 do dia 08 de outubro de 2021 

(sexta-feira) 

 

RESSALTAMOS QUE O ALUNO NÃO TERÁ NENHUM VÍNCULO INSTITUCIONAL COM A 

UFMG, CURSANDO AS DISCIPLINAS ISOLADAS. 

 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 

Código DISCIPLINA  Docente DATA HORÁRIO 
Carga 

Horária 
Ementa 

EFI863-
1 

MEMÓRIA, 
PATRIMÔNIO E 

LAZER 

Rafael 
Henrique 

Teixeira da 
Silva (pós-

doutorando) 
Sup. Silvio 
Ricardo da 

Silva 

Semana toda 
(início 

08/11/2021 e 
fim 

12/11/2021) 

Início: 14h  
Término:18h 

30 
horas 
(02 

créditos) 

Memória e Cultura; Memória 
e Identidade; Lugares de 
memória, usos e abusos; 
Invenção das tradições; 
Evolução Histórica do 

Patrimônio; Tipologias e 
Conceituação; Legislação e 

Cartas Patrimoniais; 
Educação Patrimonial; 
Patrimônio Natural e 
Paisagem Cultural; 

Patrimônio Cultural: relações 
com o lazer e o turismo; 

Preservação do Patrimônio e 
Direito ao Lazer; 

Gentrificação e Consumo dos 
Lugares. 

https://forms.gle/UfNPesLua1Hkcwej6
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Formularios


   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer 

    E-mail: ppgiel@eeffto.ufmg.br  Telefone: (31) 3409-2335 

 

2 

 

EFI863-
2 

TÓPICOS 
ESPECIAIS I: 
ANÁLISE DE 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS COM 
ÊNFASE NA 

IMPLEMENTAÇÃO 
E AVALIAÇÃO 

Luciana 
Assis Costa 

Quarta-feiras 
(início 

24/11/2021 e 
fim 

04/02/2022)  
OBS. Uma 
semana de 

aulas 
concentradas 

em 
fevereiro/22 - 
dias 01, 02, 

03 e 04) 

Início14h 
Término: 

17h 

30 
horas 
(02 

créditos) 

Introduzir a temática das 
políticas públicas a partir das 

principais abordagens 
teóricas sobre implementação 

e avaliação.  Destacar os 
estudos de análise de 

implementação e avaliação 
das políticas de esporte e 

lazer no Brasil. 

EFI863-
3 

LAZER/DIVERSÃO: 
OLHARES A 

PARTIR DE E.P. 
THOMPSON 

Victor 
Andrade de 

Melo 

1 bloco: 17 e 
24 de 

novembro /2 
Bloco 1 e 8 

de dezembro 

Início:15h 
Término:18h 

30 
horas 
(02 

créditos) 

Edward Palmer Thompson foi 
um dos mais importantes 

historiadores e intelectuais do 
século XX. Algumas de suas 

reflexões e experiências 
metodológicas têm sido 

utilizadas por investigadores 
das mais diversas á reas de 
conhecimento para lançar 

olhares sobre os mais 
distintos objetos. Essa 

disciplina objetiva discutir 
possíveis contribuições dos 

seus estudos para a 
realização de pesquisas 

históricas que se debruçam 
sobre o lazer/diversão. 

 

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: 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2021-11 

 

3 - O requerente que obtiver 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. 

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2021. 

 

 

Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira 

Subcoordenadora 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer 

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. 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2021-11

