
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇAO FÍSICA 
 
 

EDITAL Nº1/2014 - SELEÇÃO DE BOLSAS PROBEC - 2014 PARA OS PROJETOS DE “ATIVIDADE FÍSICA 
PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS” E “ESCLEROSE MÚLTIPLA EM AÇAO” 

 
O Projeto de Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais e o Projeto Esclerose Múltipla em 
Ação, da Escola Superior de Educação Física, em consonância com a legislação federal e com as normas 
internas que regem a concessão de bolsas de extensão universitária no âmbito da Universidade Federal de 
Pelotas, torna público que estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas conforme o que segue: 
 
1. VIGÊNCIA, VALOR e CARGA HORÁRIA  
 
O período de vigência das Bolsas PROBEC será de 07 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014, 
devendo o bolsista receber o valor mensal de R$ 400,00 para uma carga horária de 20 horas semanais.  
 
2. INSCRIÇÕES 
 
Os candidatos deverão realizar sua inscrição para o programa/projeto de seu interesse, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
 

2.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
De 15/04/2014 a 19/04/2014 

 
2.2. LOCAL 

 
Escola Superior de Educação Física, Rua Luís de Camões 625, Bairro Tablada, Pelotas. Nos 
Colegiados de Curso. 
 

2.3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel;  

b) não estar cursando o primeiro nem o último semestre de seu curso;  

c) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os  

auxílios destinados pela Assistência Estudantil);  

d) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao  

projeto/programa do edital disputado.  

 
2.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 
Os documentos de inscrição deverão ser entregues em envelope lacrado e assinado pelo 
candidato, que deverá conter:  

 

a. Histórico escolar atualizado (com média – DRA ou Cobalto); 

b. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 

c. Ficha de inscrição (anexo deste edital, em seu final), totalmente preenchida, impressa e com 



as declarações, ali constantes, devidamente assinadas. A ficha de inscrição está 
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-
extensao/probec/editais-abertos/  

(Formulário candidato a bolsista) 

d. Caso se aplique, atestado(s) de participação anterior em outros projetos de pesquisa e/ou 
extensão (podendo ser emitido/s pelo professor responsável ou pela unidade acadêmica 
respectiva), ou certificados de participação em projetos de pesquisa e/ou extensão emitido 
pela Pró-Reitoria respectiva. 

 
3. DOCUMENTOS EXIGIDOS AO ALUNO APROVADO NA SELEÇAO 

 
Os candidatos aprovados na seleção deverão entregar ao coordenador do projeto/ programa, na 
data estipulada pelo mesmo, os documentos abaixo relacionados:  
 

a. Plano de trabalho (Formulário Plano de Trabalho); 
b. Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança ou de 

conta conjunta de qualquer natureza). 
  
Obs: O atraso na entrega da documentação implicará na perda da Bolsa.  

  
4. PROCESSO DE SELEÇAO 
 

A seleção dos candidatos será feita pelo coordenador do projeto, mediante entrevista, a ser realizada 
no dia 18 de ABRIL de 2014, sexta-feira, as 16:00h, na Sala de Reuniões da Escola Superior de 
Educação Física, à Rua Luís de Camões 625, Bairro Tablada.  

 
5. NÚMERO TOTAL DE BOLSAS 
 

São ofertadas 3 bolsas, distribuídas nos seguintes projetos: 

PROJETO Nº de bolsas 

1. ESCLEROSE MÚLTIPLA EM AÇAO 1 

2. Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais 2 
 

6. CRONOGRAMA  
  

Período/Horário/Local Etapas 
14/04/2014 a 17/04/2014 Inscrições nos Colegiados de Curso da ESEF/UFPel 
18/04/2014 Entrevistas - Sala de Reuniões ESEF – 16:00h 
22/04/2014 Divulgação dos resultados 
07/05/2014 Início de vigência das bolsas 
31/12/2014 Fim do período de vigência das bolsas PROBEC 

 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Poderão ser obtidas através do e-mail fteixeira13@hotmail.com . 

                                      
 

Pelotas, 09 de Abril de 2014. 
 
 
 

Profª. Fernanda de Souza Teixeira 
Coordenação dos Projetos 


