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COMUNICADO

A  COORDENAÇÃO  DO  PROEF-UFG  (IES  ASSOCIADA  DO  PROGRAMA  DE
MESTRADO  PROFISSIONAL  EM  EDUCAÇÃO  FÍSICA  EM  REDE  NACIONAL  -
PROEF) faz saber que, usando das atribuições que lhe confere, divulgar os procedimentos
para a matrícula dos estudantes ingressantes em 2021. 
As matrículas para os estudantes aprovados no processo seletivo para a 2ª Turma do Mestrado
Profissional em Educação Física em Rede (ProEF) na instituição associada UFG, realizar-se-
ão no período das 0h00min do dia 08 até as 23h59min do dia 12 de março de 2021 , em
formato  virtual,  por  meio  de  formulário  Google,  (disponível  em:
https://forms.gle/AEcg3v8VrFg7hb9K8) com posterior entrega da documentação impressa e
em data a ser definida e divulgada, em virtude das medidas emergenciais de enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus. 
Conforme  disposto  pela  Instrução  Normativa  nº  01/2021  da  Coordenação  Nacional  do
Programa  de  Mestrado  Profissional  em  Educação  Física  em  Rede  Nacional  (ProEF),  as
orientações e comunicações para a apresentação dos documentos necessários para a efetivação
da matrícula deverão seguir as normas da Pós-Graduação de cada uma das IES Associadas do
PROEF. Neste sentido, o ProEF-UFG, subsidiado pelo regimento geral dos Programas de Pós-
Graduação da Universidade Federal de Goiás; pelo Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação em Educação Física, Curso de Mestrado Profissional (ProEF), interinstitucional,
em rede nacional; e pelo edital do Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional
em Educação Física em Rede Nacional (ProEF), resolve que no ato da matrícula o estudante
deverá apresentar: 
- Declaração de vínculo no Sistema Público de Ensino (modelo padrão disponível em nosso
endereço eletrônico: pos.fefd.ufg.br), devendo o documento possuir carimbo do responsável
institucional que assinou o documento; 
-  Declaração  de  não  possuir  título  de  mestre  ou  doutor,  bem  como  não  estar  cursando
mestrado  ou  doutorado  (modelo  padrão  disponível  em  nosso  endereço  eletrônico:
pos.fefd.ufg.br);
- Endereço completo;
- Endereço eletrônico do Currículo Lattes;
- Cópias digitalizadas dos seguintes documentos: 

I.  Diploma  do  curso  de  Graduação  devidamente  registrado  e  acompanhado  do
Histórico Escolar correspondente (frente e verso); 
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II. Cédula de identidade (frente e verso); 
II. Comprovante de Inscrição no CPF; 
III. Comprovante de quitação eleitoral; 
IV. Comprovante de quitação de obrigações militares  (quando o ingressante for do

sexo masculino); 
V. Foto padrão 3X4 em formato digital. 

Toda  a  documentação  deverá  ser  enviada  por  meio  de  formulário  Google,  conforme
informado, no período acima especificado e os originais devem ser mantidos sob a guarda do
ingressante para entrega ou envio para arquivamento na secretaria do ProEF/UFG, em data a
ser  definida  oportunamente.  Caso  haja  desistência  ou  o  candidato  aprovado  na  primeira
chamada não atender aos requisitos para o preenchimento da vaga, haverá segunda chamada,
seguindo a ordem de classificação na IES Associada, nos dias 15 e 16 de março de 2021. Os
procedimentos para matrícula serão os mesmos já especificados. 

No  dia  16  de  março de  2021 os  estudantes  deverão  acessar  o  endereço
https://www2.unesp.br/portal#!/iep3 aba Login para preenchimento dos dados para acesso ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O estudante receberá uma mensagem no e-mail
informado com as orientações de acesso. Importante ficar atento também à caixa de Spam.
A partir do dia 16 de março de 2021 todo o contato com o estudante será feito via
Sistema Edutec/AVA no endereço https://www2.unesp.br/portal#!/iep3.

As  dúvidas  devem  ser  encaminhadas  para  o  e-mail:  pos.fefd@ufg.br.

Goiânia/ GO, 01 de março de 2021. 

Profª. Drª. Tathyane Krahenbühl 
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