EDITAL nº 01/2018
Edital de Seleção de Bolsista (s) para o projeto PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Registro no Cobalto nº 616
A Coordenação do PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,
torna público que estão abertas inscrições para seleção de 01 (UM) bolsista no âmbito do Programa de
Bolsas Acadêmicas/2018, na modalidade Iniciação à Extensão e Cultura, submodalidade
Extensão/PREC, nos termos do Edital 03/2018 – PREC, em conformidade com o Decreto nº 7.416, de
30/12/2010, da Presidência da República, com a Resolução 05/2014 do Conselho Coordenador de
Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional 20152020.

1. DO OBJETIVO
O PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, tem por objetivo
proporcionar uma prática orientada de exercícios físicos para pessoas com necessidades especiais,
promovendo a melhoria da qualidade de vida e aproximando a formação universitária das
necessidades da comunidade; de modo que se insere nos objetivos gerais estipulados no Programa de
Bolsas de Iniciação à Extensão e Cultura ‐ PBA /Extensão/PREC ‐ Edital 03/2018 – PREC.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Podem candidatar-se nesse edital alunos regularmente matriculados nos cursos de
graduação em Educação Física da UFPel e que disponham de 20 horas semanais para atuar
presencialmente no projeto.

3. DO NÚMERO E MODALIDADE DE BOLSA
3.1. O PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
disponibilizará um total de 01 (uma) bolsa, na modalidade AMPLA CONCORRÊNCIA, com
vigência de sete meses e meio (04 de maio até 15 de dezembro de 2018).
3.2. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, exceto no mês de dezembro
cujo valor será de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente à meia bolsa.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição deverá ser realizada através do envio do FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
BOLSAS DE EXTENSÃO disponível neste edital para o email fteixeira13@hotmail.com conforme
prazos estipulados neste edital. Observar o recebimento da confirmação de inscrição.
4.2. O período para inscrição será de 18 a 25/04/2018.
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4.3. Os requisitos mínimos exigidos para inscrição de candidatos à bolsa são os seguintes:
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação em Educação Física da UFPel;
b) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os auxílios
recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).
c) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto onde irá
atuar presencialmente.

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA:
5.1.

Avaliação da condição física e de saúde dos participantes

5.2.

Prescrição de treinamento físico individualizado aos participantes

5.3.
Acompanhamento, realização das atividades propostas com os participantes
(Programa de treinamento físico) e readequação das mesmas quando necessário.
5.4.
Atualização de conhecimento mediante busca e leitura de artigos e elaboração de
relatórios das atividades realizadas.
5.5.
Utilização de equipamentos de avaliação e organização de instrumentos e espaços para
avaliações e execução do programa de treinamento físico.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
6.1. O processo de seleção dos candidatos ocorrerá na ESEF, no dia 26/05/2017, as 18:30h.
O candidato deverá informar-se na recepção da ESEF, meia hora antes do horário marcado,
sobre o local exato de realização do processo de seleção; e deverá comparecer no local e
horário respectivo, munidos de caneta azul ou preta e portando os documentos impressos
solicitados: formulário de inscrição preenchido, impresso e assinado e histórico escolar
atualizado.
6.2. Os candidatos serão avaliados pelo Coordenador do Projeto de Extensão da UFPel.
6.3. Como critérios de avaliação serão considerados: dispor de habilidades sociais e de
comunicação para atendimento ao público; dispor de conhecimentos técnicos necessários
para a realização das atividades a serem desenvolvidas; saber trabalhar em equipe; ter
disponibilidade horária para dedicação ao projeto; ter motivação intrínseca para participar
como bolsista do projeto.

7. DA AVALIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Os candidatos serão avaliados através de entrevista e avaliação escrita.
7.2. Será utilizado, como critério de desempate, maior disponibilidade de horários
concentrados em dias da semana alternados; maior tempo de experiência em atividades específicas
ao projeto; maior tempo de experiência em atividades similares ao projeto; maior número de créditos
cursados e aprovados.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
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A divulgação do resultado ocorrerá em 26/04/2018 através de publicação no mural da Escola
Superior de Educação Física.

9. DA EFETIVAÇÃO DOS BOLSISTAS
Em caso de classificação para a bolsa, após o resultado da seleção, serão exigidos os seguintes
documentos a serem entregues na PREC até dia 04/05/2018 impreterivelmente, sob pena de perda da
vaga:
a) Ata com o resultado do processo seletivo (modelo disponível no site da PREC);
b) Plano de trabalho assinado pelo Coordenador e pelo Bolsista (utilizar o modelo de formulário,
atualizado, disponível no site da PREC);
c) Histórico Escolar atualizado (com média – CRA ou pelo cobalto);
d) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso);
e) Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança ou de
conta conjunta de qualquer natureza).
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão específica designada pelo
coordenador da proposta.

Pelotas, 18 de abril de 2018.

Fernanda de Souza Teixeira
Coordenadora do Projeto
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO
1. Nome completo

2. Curso

3. Número de matrícula

4. Email

5. Telefone (com código de área)

6. Número da carteira de identidade

7. Número do CPF

8. Nome do projeto/programa a que pretende concorrer como bolsista
ESCLEROSE MÚLTIPLA EM AÇÃO
PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
9. Requisitos para seleção (leia com atenção)
Para candidatar-se a bolsas Proext, o estudante deve preencher os seguintes requisitos:
a) enviar para o email fteixeira13@hotmail.com , no prazo estabelecido no respectivo edital o
documento FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO; estar regularmente
matriculado em Curso de Graduação em Educação Física da UFPEL; não receber qualquer outra
bolsa ofertada por programas oficiais (exceto os auxílios disponibilizados pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis – PRAE); apresentar tempo disponível para dedicar às atividades relativas
ao projeto/programa de extensão do edital disputado (20 horas de atividades presenciais) e
atender os requisitos específicos do projeto conforme edital.
b) os candidatos inscritos deverão apresentar-se para a entrevista munidos de caneta azul ou
preta e com o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO preenchido, impresso
e assinado, bem como, com a cópia do histórico escolar atualizada.

10. Declaração de ciência das condições de inscrição
Declaro que estou ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar‐me a Bolsa de Extensão
ofertada pelo projeto/programa citado no item 8 deste formulário, contemplado com recursos do
Edital 03/2018 PREC

Pelotas, ____de Abril de 2018.

_________________________________
Escreva aqui o nome completo do candidato
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11. Disponibilidade de horários – marque com “x” os seus horários disponíveis (a disponibilidade
poderá ser considerada para a seleção)
Horários

Segundasfeiras

Terçasfeiras

Quartasfeiras

Quintasfeiras

Sextasfeiras

Sábados

08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
12. Declaração de disponibilidade de tempo para 20 horas de atividades semanais como bolsista de
extensão.
Eu, _______________________________________, baixo assinado(a), aluno(a) regularmente
matriculado(a) no Curso de ___________________ em Educação Física, declaro que disponho de 20
(vinte) horas semanais presenciais para as atividades previstas no projeto/programa
__________________________________________________________________.
Pelotas, ______ de Abril de 2018.

___________________________________
Escreva aqui o nome completo do candidato
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