EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
PROFOR

O Grupo de Estudos em Educação Física e Esportes - GEEFE, através do seu coordenador,
torna público por meio deste Edital, as normas para o processo de inscrição e seleção de
bolsista junto ao Projeto Oficina de Esportes, através do Programa de Apoio à Formação
Continuada de Profissionais da Educação Básica - PROFOR
1) DADOS DA BOLSA
Nome do orientador: Prof. Dr. Phillip Vilanova Ilha
Título do projeto: Oficinas de Esportes
Carga Horária: 12h/semanais
Valor da Bolsa: R$ 240,00
Número de vagas: 01 vaga para bolsista
Vigência da bolsa: Abril a dezembro de 2018
2) OBJETIVO DO PROJETO
O projeto de extensão Oficina de Esportes visa proporcionar espaços e momentos de formação
continuada, e também de formação inicial, aos professores da rede pública de Uruguaiana e
acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física sobre esportes.
3) PRINCIPAIS ATIVIDADES DO BOLSISTA
● Divulgação do Projeto
● Seleção dos participantes
● Planejamento das oficinas de esportes
● Execução das oficinas pedagógicas junto aos palestrantes
● Realização de uma pesquisa sobre as contribuições das oficinas de esportes
● Avaliação dos participantes
● Confecção do Relatório Final
● Participação em evento de divulgação científica
● Participação no grupo de pesquisa e demais projetos desenvolvido pelo mesmo
3) REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DOS DISCENTES
a) Ser discente regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Educação Física da
Unipampa;
b) Ter disponibilidade de carga horária para atender às atividades do projeto;
c) Enviar o formulário de inscrição preenchido para o e-mail phillip@unipampa.edu.br;

4) INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas via e-mail (phillip@unipampa.edu.br), no período de
04/04/18 à 09/04/18. Os candidatos deverão enviar a ficha de inscrição (Anexo A) preenchida
para o e-mail phillip@unipampa.edu.br.
5) HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A divulgação das homologações das inscrições será realizada via e-mail e pelo site do GEEFE
(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/geefe/editais-2018/) para os candidatos inscritos, a partir do
dia 10/04/18.
6) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Ficha de inscrição (Anexo A), a ser enviada no ato da inscrição para o e-mail
phillip@unipampa.edu.br;
b) Cópia do Histórico Escolar
c) Cópia do Currículo Lattes
7) PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado pelo coordenador do projeto, o qual utilizar-se-á dos
documentos entregues e da entrevista para analisar os seguintes critérios de seleção:
a) Disponibilidade de tempo;
b) Experiências acadêmicas prévias;
c) Aproveitamento acadêmico;
d) Conhecimentos específicos na área temática do projeto de extensão
As entrevistas ocorrerão no Campus Uruguaiana, em local a ser divulgado na homologação das
inscrições.
8) RESULTADO
O resultado será divulgado via e-mail e pelo site do GEEFE:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/geefe/editais-2018/
9) CRONOGRAMA
Período de inscrição: 04/04/18 à 09/04/18
Homologação das inscrições: A partir do dia 10/04/18
Período das entrevistas e análise dos documentos: De 10/04/18 à 13/04/18
Divulgação do resultado final: Até dia 13/04/18
Uruguaiana, 04 de abril de 2018.

Prof. Dr. Phillip Vilanova Ilha
Coordenador do GEEFE
Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana

ANEXO A
FICHA DE INSCRIÇÃO
(enviar ficha de inscrição para phillip@unipampa.edu.br)
Nome completo: __________________________________________
Número da matrícula: ______________________________________
Curso: __________________________________________________
Data de Nascimento: _____

/

_____

/ ______

Número da carteira de identidade (RG): ____________________________
Número do CPF: __________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Telefone de contato: (____) _________ - ____________
Banco: __________________
Agência: ________________
Número da conta corrente: _____________________

