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ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS –  
EEFD/UFRJ 

Curso de Especialização em Ciências da Performance  

Humana 

 
 

CURSO DE CPH-TURMA XI 

 

Carga horária: 360 horasaula 

Público Alvo: Profissionais formados em Ed. Física, Fisioterapia, Nutrição e Medicina, que 

visem o ingresso nos cursos de Mestrado nas áreas das ciências do esporte. 

Período do Curso: de 01/04/2017 a 18/08/2018  

Dias e horários: sábados alternados das 8:00 as 18:00 h 

Mensalidades: 18 x R$ 320,00 (Pagando o curso à vista: 10% de desconto) 

 

INSCRIÇÃO 

Documentos: 

Ficha de inscrição 

Uma foto 3 x 4. 

Cópia da identidade, do CPF e do diploma ou certificado (frente e verso) autenticado, ou 

declaração de conclusão do ensino superior. Também podem se inscrever interessados que 

estejam cursando o último período da graduação, mediante a apresentação de uma declaração 

da respectiva instituição com essa informação. 

Curriculum Vitae, com os documentos comprobatórios 

Assinatura do contrato (após a matrícula) 

 

Período: de 13 de fevereiro à 01 de abril de 2017 

 

Local: LADEBIO-EEFD-UFRJ: 

Segunda à Sexta-feira: 13/02 à 23/02 e 06/03 à 31/03: das 10:00 às 12:00h e 13:00 às 16:00h 

Sábados: 18/02, 11/03, 25/03 e 01/04: das 9:00 às 14:00h 

 

OBS: A inscrição também poderá ser efetuada através dos Correios, enviando a 

documentação para:  

Laboratório de Biometria – LADEBIO/EEFD/UFRJ 

Caixa Postal: 25091 – CEP 20.551-970 – Rio de Janeiro, R.J. 

Enviar como carta registrada "Aos cuidados do Prof. Fernando Pompeu." 
 

CONTATOS 

 

Telefones: (21) 97161-7318/ (21) 3938-6826 

E-mails: cursocph@eefd.ufrj.br ou  contatoladebio@gmail.com 

 

PROVA PARA OBTENÇÃO DE BOLSA NO CURSO 

 
Para participar da prova de bolsas, o candidato deve preencher e entregar a ficha de solicitação, 

junto com os demais documentos, e comparecer ao LadeBio no dia 28/03/2017, às 12 h, para 

fazer a prova. Para saber mais sobre a prova, solicite por e-mail ou no ato da inscrição as 

Normas para o Concurso de Seleção de Bolsistas. 
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