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

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
 

O Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, FAZ 
SABER QUE, no período de 26 de janeiro a 24 de fevereiro de 2012 (de 2ª à 6ª Feira ou pela 
internet-www.fundep.ufmg.br), estarão abertas as inscrições para admissão ao Curso de Pós-
Graduação em nível de ESPECIALIZAÇÃO do Departamento de Fisioterapia, na modalidade 
presencial. 
 
 I - O total de vagas para admissão ao Curso de Pós-Graduação em 2012 é de 100 (cem), 
distribuídas nas seguintes áreas de concentração:  

a) FISIOTERAPIA EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA: 25 (vinte e cinco) vagas; 
b) FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA: 25 (vinte e cinco) vagas; 
c) FISIOTERAPIA ESPORTIVA: 25 (vinte e cinco) vagas;  
d) FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA E TERAPIA INTENSIVA: 25 (vinte e cinco) 

vagas. 
 
II –A inscrição no processo seletivo poderá ser feita pessoalmente ou pelo site 
www.fundep.ufmg.br e, neste caso, os documentos relacionados abaixo deverão ser enviados por 
correio VIA SEDEX (com data de postagem até o dia 24  de fevereiro de 2012). O candidato 
poderá efetuar inscrição em apenas uma área de concentração, exceto para os optantes pelas 
áreas de Fisioterapia em Ortopedia e Fisioterapia Esportiva que poderão inscrever nestas mesmas 
áreas como primeira ou segunda opção. 
No ato da inscrição para o processo de seleção, o candidato deverá apresentar na FUNDEP os 
documentos listados a seguir:  
 Documentos: 
 

a) Cópia do diploma de graduação expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o candidato em condições de 
concluir o curso de graduação até o término do período para registro acadêmico no curso 
de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da graduação; 

b) Curriculum Vitae com cópia dos comprovantes 
c) Histórico Escolar do Curso de Graduação em Fisioterapia; 
d) Cópia da Carteira de identidade; 
e) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
f) Cópia do CPF; 
g) Cópia do título de eleitor; 
h) Cópia de um comprovante de endereço; 
i) Cópia da prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de ser 

candidato brasileiro e, no caso de candidato estrangeiro, os exigidos pela legislação 
específica e comprovação de domínio instrumental da língua portuguesa; 

j) 1 (uma) fotografia 3x4 recente; 
k) Comprovante de pagamento da inscrição: R$ 50,00; 
l) Somente serão deferidos os pedidos de inscrição que atendam as exigências desse Edital. 

 
 
* Posto da FUNDEP para inscrições e informações: 
 
- Praça de Serviços: Fone: (31) 3409-4220   Fax: (31) 3409-4252  
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627  loja 7 – Campus Pampulha. 
Horário para inscrição: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 



 
 
III – O processo de seleção dos candidatos será realizado no dia 03 de março de 2012, na Escola 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Av. Presidente Carlos Luz, No. 6627- 
Pampulha, Belo Horizonte-MG, de 9 às 12 horas e constará de prova escrita: O candidato deverá 
estar no local às 8:30 horas e apresentar o comprovante de inscrição no concurso e o documento 
de identidade. 
 
A etapa classificatória (25 pontos) será realizada por meio de exame escrito, com 25 questões 
fechadas, constando e de conhecimento específico da área de ênfase do candidato-  nível 
graduação. A bibliografia encontra-se no final do edital. A prova escrita será identificada 
numericamente impedindo a identificação nominal do candidato pela banca examinadora. A banca 
examinadora será constituída por 04 (quatro) professores e um coordenador geral. 
 
A correção da prova escrita será realizada pelo Setor de Informática do Departamento de 
Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.       

Obs: A classificação dos candidatos será em ordem decrescente a partir da maior pontuação 
obtida no exame escrito para cada área de concentração do Curso de Especialização em 
Fisioterapia. Nas áreas de concentração de Fisioterapia em Ortopedia e Fisioterapia 
Esportiva a classificação seguirá o seguinte critério: 1) serão classificados os candidatos 
na área indicada como primeira opção que obtiverem a maior pontuação no exame escrito 
2) Não havendo o preenchimento das 25 (vinte e cinco) vagas disponíveis, serão 
classificados, dentre os alunos que indicaram a área como segunda opção, aqueles que 
obtiverem as maiores pontuações. A lista será divulgada com discriminação de notas, no 
dia 05 de março de 2012. A divulgação será feita no posto de inscrição, nos sites da 
FUNDEP e do Curso de Especialização (www.fundep.ufmg.br e www.eef.ufmg.br/eeffto).    

Em caso de empate, será levado em conta: 
1) Exame do Curriculum Vitae de acordo com os critérios indicados no final deste edital. 

Persistindo o empate, será analisado:  
2) O histórico escolar do candidato, elegendo aquele que apresentar a maior média aritmética 

simples, considerando todo o elenco de disciplinas cursadas. 
 
IV- O número mínimo de candidatos matriculados para que o curso seja viabilizado em cada área 
de concentração será de 18 (dezoito) alunos matriculados.  

V- O prazo de recurso contra o resultado do processo seletivo será de 10 (dez) dias, a partir da 
data de divulgação do resultado final, conforme estabelece o Regimento Geral da UFMG. 
Nesse período os candidatos poderão ter acesso às respectivas provas.  

 
VI- Do Registro e Da Matrícula. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital 
deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 06/03/2012 até a data 10/03/2012, o 
seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O registro será efetuado mediante o pagamento da 1ª. 
parcela do curso no valor de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais) à ser paga na rede 
bancária, após a emissão de boleto da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa- FUNDEP por 
acesso ao site www.fundep.ufmg.br.   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 Ficha de Cadastro Prévio 
pelo candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA 
pela Secretaria do Curso até a data 12/03/2012. O candidato que não 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 Programa, até a data 05/03/2012, 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. 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. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no Sistema Acadêmico da Pós-
Graduação/UFMG,observado o calendário acadêmico da Universidade.  
 
 
VII-  Conforme regimento geral da UFMG “é vedado o registro acadêmico simultâneo em mais de 
um curso de graduação, de pós-graduação ou ambos os níveis”. 
 
VIII- Nos termos da Resolução nº07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10% (dez por 
cento) das vagas preenchidas serão reservadas para participação gratuita  de candidatos carentes  
e de  servidores da UFMG, sempre que aprovados no processo seletivo.  
O candidato selecionado poderá habilitar-se a participação gratuita no curso desde que seja 
caracterizado como carente segundo os critérios vigentes pela FUMP-Fundação Universitária 
Mendes Pimentel (site: www.fump.ufmg.br), e 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, deverão ser oferecidas ao outro. 
No caso de vaga única ou em número ímpar, será priorizado o segmento servidor da UFMG.  
 
IX- O prazo definido pela Coordenação do Curso de Especialização em Fisioterapia para 
preenchimento do formulário de avaliação socioeconômica na FUMP, é de 7 dias no máximo após 
a divulgação dos resultados do concurso.  
Não serão aceitos avaliações socioeconômicas, cuja inscrição for realizada em data posterior ao 
período definido neste parágrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia para o exame escrito por área de concentração: 
 
Geriatria e Gerontologia: 
 
Fisioterapia em Gerontologia In Freitas, EV; Py, L: Cançado, FX; Doll, J; Gorzoni, ML.  
Tratado de Geriatria e Gerontologia, 2 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1198-1208, 2006. 
Perracini MR, Fló, CM Funcionalidade e Envelhecimento, 1 ed Guanabra Koogan, Rio de  
Janeiro, 2009. 
 
Pereira, LSM Avaliação pelo Fisioterapeuta In: Maciel A. Avaliação Multidisciplinar do Paciente 
Geriátrico, 2002, e Ed Revinter, 43-86. 
 
Pereira, LSM, Gomes, GC Avaliação Funcional In: Guimarães, RM, Cunha UG, 2ed 
Atheneu,SP,2004, 17-30. 
 
Gomes, GC, Pereira, LSM, Fisioterapia Geriátrica no envelhecimento da função motora In: Tavares 
A. Compendio de neuropsiquiatria geriátrica, 1 ed Guanabara Koogan, 2004, Rio de Janeiro, 579-
603. 
    
 
Esportes: 
 
Magee, DJ. Avaliação Musculoesquelética, 3 ed. São Paulo, Manoel, 2002. 
 
Mark, Dutton:fisioterapia Ortopédica: Exame, avaliação e intervenção. 1ª. Ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara, Koogan, 2006. 
 
Donald A. Neumann, Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético. 1ª. Ed. Rio de Janeiro, 
Gunabara, Koogan, 2006. 
 
Carolyn Kisner, Exercícios Terapêuticos- Fundamentos e Técnicas, Manoele 2004. 
 
Prentice, Voight, Tecnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Artmed, 2003. 
 
Ortopedia: 
 
 Magee., DJ.  Avaliação Musculoesquelética. 3ª. Ed., São Paulo, Manole, 2002. 
 
Mark Dutton: Fisioterapia Ortopédica: Exame, avaliação e intervenção. 1ª. Ed., Porto Alegre, 
Artmed, 2006. 
 
Donald A. Neumann. Cinesiologia do Aparelho musculoesquelético. 1ª. Ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara, Koogan, 2006. 
 
Carolyn Kisner, Exercícios Terapêuticos- Fundamentos e Técnicas, Manole 2004. 
 
Prentice, Voight, Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Artmed, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
Cardiorrespiratória e em Terapia Intensiva: 

West, J.B. Fisiologia Respiratória Moderna. 6ª ed. São Paulo: Editora Manole. 1996. 

Pryor, J., Webber, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2ª ed. Rio de 
Janeiro.: Editora Guanabara Koogan. 2002. 

Scanlan, L.C., Wilkins, R.L., Stoller, J.C. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. 7ª ed. São 
Paulo. Editora Manole. 2000. 

Britto, R.R.; Brant, T.C.S.; Parreira, V.F.; Recursos Manuais e Instrumentais em Fisioterapia 
Respiratória. Editora Manole, São Paulo, 2009. 

RODRIGUES-MACHADO, Maria da Glória. Bases da Fisioterapia Respiratória- Terapia Intensiva e 
Reabilitação. 1ª. Ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2008. 

Powers, S.K.; Howlwy, E.T. Fisiologia do exerc´cio: toeria e aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho, 3ª. Ed., capítulos: 6 a 12 e 15, 16 e 17. Editora Manole, São Paulo, 2000.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
FISIOTERAPIA 

ÍTEM VALOR 
1. Experiência Profissional Comprovada: 
     Até 5 anos: 1 ponto/ano completo 
     Acima de 5 anos: 10 pontos 

 

2. Experiência Acadêmica (máximo de 10 semestres): 
Instituição de Ensino Superior (como docente):  
1 ponto/semestre 
Monitoria/IC/Extensão/PAD/PID 
. Bolsista: 1 ponto/semestre 
. Voluntário: 0,5 ponto/semestre 

 

3. Pós-Graduação: 
Stritu e Latu Sensu: 4 pontos 
Aperfeiçoamento (180 horas ou mais): 2 pontos/curso 
Atualização de 30 horas ou mais: 1 ponto/curso 

 

4. Congressos, Simpósios, Seminários (últimos 5 anos): 
0,5 ponto/evento 

 

5. Apresentação em Eventos Científicos (últimos 5 anos): 
1 ponto/evento  

 

6. Produção Científica (últimos 5 anos): 
Periódico Internacional: 4 pontos 
Periódico Nacional: 3 pontos 
Livro/capítulo de livro: 3 pontos 
Anais Internacionais: 2 pontos 
Anais Nacionais: 1 ponto 
Monografia comprovada (declaração do orientador e/ou do colegiado): 
2 pontos 

     Outros (cartilhas, vídeos, traduções): 1 ponto 

 

7. Aprovação em Concurso Público: 
2 pontos/concurso 

 

TOTAL  
 
CANDIDATO:  

ITENS VALOR 
Curriculum Vitae  
Histórico Escolar  

 
CLASSIFICAÇÃO 

 

 
Belo Horizonte, 18 de janeiro  de 2012. 

 
Prof. Dr. Emerson Silami Garcia  

Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupaiconal da UFMG  
 
 
 

Prof. Dr. Marcos Antônio de Resende 
Coordenador do Curso de Especialização em Fisioterapia da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 


