
EDITAL Nº 21/2022/PROPPG/UFTM DE 12 DE MAIO DE 2022

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA,

EM NÍVEL DE MESTRADO – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM FISIOTERAPIA

ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA

O Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia convoca os aprovados no processo

seletivo, que teve lista divulgada, na página do Programa, para a realização de sua matrícula.

Os alunos ingressantes em 2022.2 deverão preencher o Formulário de Matrícula e

Inscrição em Disciplinas no link: https://forms.gle/36fA7AdwMqWvpTZN9 nos dias 1 e 2 de

agosto de 2022, impreterivelmente.

A matrícula será presencial nos dias 3 a 5 de agosto de 2022, devendo o candidato

entregar a documentação deverá ocorrer no seguinte endereço: Rua Vigário Carlos, 100 - Sala

320 - Bloco B, Bairro Nossa Senhora da Abadia - Uberaba, MG - (horário de atendimento: 8h às

10h e das 14h às 16h).

Os documentos a serem entregues são os dispostos no item 6.1 do edital:

a) uma foto recente de rosto, em formato jpg e com boa resolução, no seguinte modelo:
posição ‘de frente’, com fundo branco e sem outras pessoas próximas;
b) Cédula de Identidade (frente e verso) e do CPF (caso não venha descrito no RG);
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Comprovante de estar em dia com o serviço Militar (obrigatório para convocados do sexo
masculino);
e) Título de Eleitor (frente e verso) ou E-título e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo
sítio
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou pelo Cartório
Eleitoral;
f) Comprovante de endereço;
g) cópia do diploma de graduação (frente e verso)ou certificado/declaração de colação de grau;
h) cópia do histórico escolar da graduação;
i) cópia de comprovante de proficiência na língua inglesa. Os exames de proficiência que não
tiverem data de validade serão considerados válidos apenas no período 24 meses, contados da
data da realização do exame. A relação dos exames de proficiência aceitos encontra-se no
Anexo II do edital;

https://forms.gle/36fA7AdwMqWvpTZN9


j) Para os candidatos estrangeiros: Passaporte e Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e
proficiência na língua portuguesa (Brasil).

Os candidatos ainda deverão preencher os seguintes formulários:

a) Formulário de Matrícula, devidamente preenchido e assinado pelo discente e

orientador (PDF);

b) Planilha cadastral devidamente preenchida, com todos os dados solicitados e

digitados;*

* Todos os alunos aprovados no processo seletivo deverão realizar o download da

Planilha cadastral (excel) e preencher com os dados pessoais (não alterar qualquer campo de

preenchimento ou formatação da planilha). O preenchimento dos dados é OBRIGATÓRIO

para todos os ingressantes.

A planilha deverá ser salva com o nome do aluno e enviada para o e-mail

(sec.ppgfisio@uftm.edu.br) até o dia 5 de agosto de 2022, impreterivelmente.

O não cumprimento desta etapa atrasará na emissão do número de matrícula de

todos os ingressantes.

Observação:

As disciplinas ofertadas no segundo semestre de 2022 estão no Calendário Acadêmico

publicado na página do Programa.
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