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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - IEFE

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM FISIOLOGIA E TREINAMENTO
APLICADOS AO EXERCÍCIO FÍSICO

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULAS - SEGUNDA CHAMADA

EDITAL Nº 04/2020 - PROPEP/UFAL

A Coordenação do Curso de Especialização Multiprofissional Lato Sensu em Fisiologia e Treinamento Aplicados ao Exercício Físico torna

público que estão CONVOCADOS PARA EFETUAR A MATRÍCULA - SEGUNDA CHAMADA, o candidato(a) que foi aprovado(a) no Processo

Seletivo dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital nº 04/2020 - PROPEP/UFAL, que constam com a situação de “CLASSIFICADO -

SEGUNDA CHAMADA”. O(A) candidato(a) convocando(a) para a segunda chamada de matrícula encontra-se na listado no anexo da

convocação.

Os convocados devem seguir as seguintes instruções para efetuarem a matrícula:

2ª - Chamada

a) Período: 01/02/2021 a 03/02/2021.

b) Considerando o aumento dos casos de COVID-19 em Alagoas, TODAS as matrículas serão efetuadas de forma online sob a

responsabilidade da Secretaria do curso, não sendo necessária a presença dos(as) candidatos(as) aprovados(as);

c) O(A) candidato(a) se manifestará através do preenchimento do Google Forms, acessando o seguinte endereço:
https://forms.gle/dNLynsWVdU7PoZrt5 ;

d) O(A) candidato(a) aprovado que não preencher no prazo, estará automaticamente desclassificado;

e) Caso ocorram novas dúvidas, entrar em contato com fernanda.gomes@iefe.ufal.br.

Os documentos necessários à realização da matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, em quaisquer das convocações,
são os seguintes:

Documentos exigidos na Matrícula

I. Originais ou cópias legíveis autenticadas de documentos pessoais:

a) Carteira de identidade;
b) CPF;
c) Comprovante das obrigações militares, parahomens;
d) Título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, parabrasileiros(as);
e) Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte e visto de permanência, paraestrangeiros(as);
f) Comprovante de endereço.

II. Original ou cópia autenticada do Diploma (frente e verso) ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação onde conste que o aluno
colou grau (validade de 6 meses), conforme o nível pretendido, emitida pela instituição onde o título foi obtido. Não será aceito
Certificado ou Declaração informando que o(a) aluno(a), é provável concluinte ou que está aguardando colação de grau;

III. Original ou Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação (o histórico escolar deverá ser atualizado constando a informação de
que o(a) aluno(a) se encontra “Formado(a)”, assim como deverá constar a data de colação de grau/expedição do diploma);

IV - Se aprovado(a) pela Demanda 5, comprovação de vínculo efetivo com a UFAL.

Atenção:

O(A) candidato(a) convocado(a) deverá efetuar a matrícula no período, nas datas e formas supracitados e enviar , obrigatoriamente, os

documentos estabelecidos no subitem 13.2 do Edital nº 04/2020 - PROPEP/UFAL, seguindo os procedimentos discriminados neste Aviso e no

Edital nº 04/2020 - PROPEP/UFAL.

https://forms.gle/dNLynsWVdU7PoZrt5
mailto:fernanda.gomes@iefe.ufal.br
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O(A) candidato(a) convocado(a) que não se manifestar para efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou que não enviar, no ato da

matrícula, a documentação exigida, conforme subitem 13.2 do Edital nº 04/2020 - PROPEP/UFAL, perderá o direito à vaga, sendo

automaticamente cancelada sua classificação no Processo Seletivo.

O preenchimento do Google Forms por parte do(a) candidato(a) aprovado(a), com o envio da documentação exigida, constitui na

manifestação de interesse do mesmo , autorizando a Secretaria a realizar a matrícula no curso.

A Coordenação da Especialização Lato Sensu em Fisiologia e Treinamento Aplicados ao Exercício Físico se reserva ao direito de solicitar,

após o retorno das atividades presenciais, todos os documentos originais ou cópias autenticadas fisicamente em um momento posterior.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de2021.

Prof° Dr. Filipe Antônio de Barros Sousa
Coordenação do Curso Fisiologia e Treinamento Aplicados ao Exercício Físico

Prof. Dr. Walter Matias Lima
Coordenador de Pós-Graduação – CPG/PROPEP

Profª Dra. Iraildes Pereira Assunção
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEP/UFAL
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01 - ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM FISIOLOGIA E TREINAMENTO APLICADOS AO EXERCÍCIO FÍSICO
AMPLA CONCORRÊNCIA

RESULTADO FINAL - 2ª CHAMADA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

Publicado em 01/02/2021.
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LEGENDA:
A: Média do histórico escolar da graduação - último disponível (pontuação é igual à média multiplicada por 2). (0 a 20)
B: Cursos extracurriculares relacionados com ensino, pesquisa e extensão na área de educação física e áreas afins: 0,6 ponto a cada 8h de curso. (0 a 10)
C: Monitorias no ensino superior na área de educação física e áreas afins. (0 a 10)
D: Estágios extracurriculares na área de educação física e áreas afins. (0 a 10)
E: Atividade de Ensino na área de educação física e áreas afins. (0 a 10)
F: Anos de atividade profissional relacionada à área de educação física e áreas afins, exceto ensino. (0 a 10)
G: Iniciação Científica, PIBITI, PIBID e PET, na área de educação física e áreas afins com no mínimo de 20h por semana. (0 a 20)
H: Qualis A, B ou C na área da Educação física. (0 a 25)
I: Trabalho completo (no mínimo 3 páginas) na área de educação física e áreas afins / Comunicação Resumo na área de educação física e áreas afins. (0 a 5)
J: Apresentação oral pelo aluno na área de educação física e áreas afins. (0 a 5)
L: Evento Internacional, Participação em Evento Nacional ou Participação Evento Regional e Local na área de educação física e áreas afins. (0 a 5)
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