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EDITAL SELEÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PREPRAÇÃO FÍSICA 

E ESPORTIVA - SEQUENCIAL/2016 COM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO EM 

PREPARAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA E TREINAMENTO COM PESOS E 

SISTEMAS DE TREINAMENTO EM ACADEMIAS DO DEPTO. DE ESPORTES DA 

ESCOLA DE ED. FÍSICA, FISIOT. E T.O./UFMG 

  

1. O Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, 

Profº Sérgio Teixeira da Fonseca, faz saber que, estarão abertas as inscrições para 

admissão ao Curso de Especialização em Preparação Física e Esportiva, áreas de 

concentração: Preparação Física e Esportiva e Treinamento com Pesos e Sistemas de 

Treinamento em Academias, no período de 21/12/2015  a 05/02/2016, para o 1º semestre 

de 2016, para preenchimento de 60 (sessenta) vagas, assim distribuídas: 

a) Preparação Física e Esportiva - Sequencial – 30 vagas;  

b) Treinamento com Pesos e Sistemas de Treinamento em Academias - Sequencial – 

 30 vagas;  

2. O curso sequencial será oferecido com aulas às sextas e aos sábados, sendo o início e 

término dos períodos letivos definidos conforme calendário acadêmico da UFMG. A 

conclusão do Curso e certificação será dada ao aluno que cumprir todas as exigências 

conforme estabelecido em regulamento, cujo documento encontra-se disponível na 

secretaria do Curso, endereço constante deste edital. 

3. “Nos termos da Resolução no. 7/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10 % (dez 

por cento) das vagas preenchidas serão reservadas à participação gratuita de candidatos 

carentes e de servidores da UFMG, sempre que aprovado em processo seletivo. O 

candidato selecionado deverá habilitar-se à participação gratuita, desde que seja 

caracterizado como carente pela FUMP (www.fump.ufmg.br) ou selecionado pela Pró 

Reitoria de Recursos Humanos, caso seja servidor. O número de bolsas concedidas deverá 

ser dividido entre o segmento servidor e o segmento comunidade externa. Vagas não 

preenchidas por um segmento serão oferecidas ao outro. No caso de vaga única ou em 

número impar será priorizado o segmento servidor da UFMG.”  

4. Os dados sobre as vagas de cada área de concentração ofertadas em 2016, e cronograma 

do processo de seleção encontram-se no quadro a seguir: 

  

Área 

No. 

de 

vagas 

Período de 

inscrição p/ 

seleção 

Seleção 
Divulgação 

resultado * 

Contrato/

FUNDEP 
Cadastro prévio Início das aulas 

Preparação Física e 

Esportiva 
30 

21/12/2015  a 

05/02/2016 

15/02/2016 

a 

16/02/2016 

16/02/2016 

17/02/2016 

a 

19/02/2016 

 

22/02/2016 a 

25/02/2016 

 

 

04/03/2016 

Treinamento com 

Pesos e Sistemas de 

Treinamento em 

Academias 

30 
21/12/2015  a 

05/02/2016 

15/02/2016 

a 

16/02/2016 

16/02/2016 

17/02/2016 

a 

19/02/2016 

 

22/02/2016 a 

25/02/2016 

 

 

04/03/2016 

* A relação de candidatos selecionados para os cursos será divulgada na Secretaria do Curso 

de Especialização em Preparação Física e Esportiva da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e no endereço eletrônico (www.eeffto.ufmg.br). 

 

5. O candidato, para se inscrever para a seleção do Curso de Especialização nas áreas de 

Preparação Física e Esportiva e Treinamento com Pesos e Sistemas de Treinamento em 

Academias deverá apresentar à secretaria do curso com os seguintes documentos: 

 

http://www.fump.ufmg.br/
http://www.eeffto.ufmg.br/
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a) apresentar comprovante de pagamento de inscrição quitado no valor de R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais); 

b)formulário de inscrição, devidamente preenchido e acompanhado de 02 (duas) fotografias 

3x 4; 

c) cópia do diploma de graduação em Educação Física (licenciatura e ou bacharelado), ou 

documento equivalente expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou 

documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o Curso de Graduação 

antes do término do período para registro acadêmico no curso de Pós-graduação – 

Especialização- em Preparação Física e Esportiva, ficando tal registro condicionado à prova 

de conclusão da graduação; 

d) histórico escolar de graduação; 

e) curriculum vitae; ver padronização no ANEXO II   

f) carta de intenção do candidato e declaração de opção da área de interesse para sua 

monografia; 

g) prova de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino. 

h) documento de identidade com validade nacional. 

i) comprovante de endereço. 

j) cópia do Título Eleitoral e certidão de quitação eleitoral (site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 

k) cópia da certidão de nascimento ou de casamento. 

l) para candidatos estrangeiros, os documentos exigidos pela legislação e comprovação do 

domínio instrumental da língua portuguesa. 

5.1. Só serão deferidos os pedidos de inscrição que atendam às exigências deste edital, que 

estiverem com a documentação completa. 

6.  A seleção para ser viabilizada deverá ter no mínimo 20 (vinte) candidatos inscritos para 

cada área. 

7. A seleção constará de análise de currículo, histórico escolar e carta de intenção, 

priorizando-se as atuações específicas: Preparação Física e Esportiva e Treinamento com 

Pesos e Sistemas de Treinamento em Academias. Cada quesito será avaliado de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos, conforme ANEXO I. 

8. Para obtenção da nota final será considerada a média das três análises, exigindo-se o 

mínimo de 70 (setenta) pontos para aprovação. 

9. A banca examinadora para seleção dos candidatos será constituída por, no mínimo, três 

professores do Curso de Especialização em Preparação Física e Esportiva. 

10. No caso de empate, será escolhido o candidato que obtiver a maior nota no currículo, 

conforme a sequencia: 1o. formação acadêmica, 2o. publicações, 3o. participação em 

eventos científicos, 4o. experiência profissional na área.   

11. O resultado será divulgado pela sequencia decrescente das médias apuradas, dentro do 

limite de vagas de cada área de concentração. O local está indicado no item 4. 

12. O prazo de recurso contra o resultado do processo seletivo é de 10 dias a partir da data da 

divulgação do teor da decisão, pela sua afixação em local público e visível, conforme 

estabelece o Regimento Geral da UFMG. No período de recurso os candidatos terão 

acesso às suas avaliações. 

13. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, 

exclusivamente pela internet, no período estabelecido neste edital, o seu cadastro prévio, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o 

Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio
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Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos 

selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até a data 26/02/2016. O 

candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em 

condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no 

curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do Curso, até a data 16/02/2016, 

documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de 

graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou 

declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão 

aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação. Candidatos estrangeiros 

deverão apresentar à secretaria do Curso até o dia 22/02/2016 o RNE, o passaporte com 

visto permanente ou visto temporário de estudante válido e documento que comprove 

filiação. De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada 

aluno terá direito a um único registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso 

em que foi admitido na UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será 

considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o Cadastro 

Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não apresentar 

qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s) 

decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros candidatos 

aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem 

decrescente de pontos obtidos no concurso, até a data limite para envio da documentação 

ao DRCA. 

14. O início das aulas será no dia 04 de março de 2016. 

15. As inscrições far-se-ão na FUNDEP, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no horário 

de 08:00 às 17:00h, na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - loja 07 ou no endereço 

eletrônico www.fundep.ufmg.br. Caso seja efetuado no endereço eletrônico, os 

documentos devem ser postados por via SEDEX até 05/02/2016, à FUNDEP. 

 

 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2015 

 

_______________________________ 

Prof. Dr.  Sérgio Teixeira da Fonseca 

Diretor da EEFFTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundep.ufmg.br/
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ANEXO I 

  

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO 50 PONTOS) 

Graduação (35 pontos) 

1.1Área: Preparação Física e Esportiva  

Bacharel em educação física (35 pontos) 

Licenciatura em educação física (20 pontos) 

1.2Área: Treinamento com Pesos e Sistemas de Treinamento em 

Academias 

 

Bacharel em educação física (20 pontos) 

Licenciatura em educação física (35 pontos) 

Outra Especialização (7,5 pontos) 

Outra Graduação (7,5 pontos) 

2 – EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA (MÁXIMO 30 PONTOS) 

Participação em eventos científicos (5   pontos) 

Apresentação oral em eventos (10 pontos) 

Apresentação de pôster em eventos (10 pontos) 

Resumo em Anais (10 pontos) 

Resumo em Periódico (10 pontos) 

Artigo resumido em eventos (10 pontos)  

* Artigo completo em Periódico Internacional (25 pontos) 

* Artigo completo em Periódico Nacional (15 pontos) 

Livro (12 pontos) 

Capítulo de livro (10 pontos) 

Tradução de livro (10 pontos) 

Iniciação Científica  (10 pontos) 

Monitoria (10 pontos) 

Trabalho de Conclusão de Curso na área  (10 pontos) 

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (MÁXIMO 20 PONTOS) 

1-Tempo de experiência na área de interesse da especialização (por ano) (10 pontos) 

* Os artigos em periódicos podem ser com carta de recebimento para análise ou de aceitação 

da revista. 

  

 2- CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO (100 pts) 

  

- Rendimento semestral global 

  

3- CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO (100 pts) 

  

-  Exposição clara dos motivos 

-  Redação – seqüência das idéias 
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ANEXO II 

 

 

MODELO PARA CURRÍCULUM VITAE 
 

1.0 .  DADOS PESSOAIS 

 

1.1 . FORMAÇÃO ACADÊMICA: GRAUS, DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS, 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. 

 

1.2. EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA: PUBLICAÇÕES, RESUMO DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO, ETC. 

 

1.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO 

CONCURSO. 
 

 

Parágrafo Único: O currículo deverá ser documentado, ou seja, cada informação deverá ter o 

documento comprobatório na mesma sequência das informações apresentadas. As inscrições 

que não atenderem rigorosamente a estas especificações poderão não ser avaliadas.  

 


