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EDITAL GNAP 001/2018 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROFEXT 2018 

GRUPO DE PESQUISA EM NEUROMECÂNICA APLICADA – GNAP 
Uruguaiana, 05 de Abril de 2018 

 
1. OBJETIVO 
O presente edital busca orientar estudantes interessados na inscrição e participação em processo seletivo 
para o preenchimento de  02 bolsas para atuação em programas de extensão, conforme detalhamentos 
abaixo. 
 
2. BOLSAS DISPONÍVEIS - EDITAL 001/2018 
Modalidade Projeto Carga horária 

Fomento à extensão –  
(01 bolsa) 
 

“P.A.C.T.O. – Programa de Avaliação do Condicionamento 
Físico e Treinamento Orientado à competição” 

12 h semanais 
com bolsa no 
valor mensal de 
R$ 240,00 

 
Fomento à extensão –  
(01 bolsa) 
 

 “Correndo com saúde: práticas de avaliação, orientação e 
acompanhamento de atletas amadores praticantes de 
corrida.” 

12 h semanais 
com bolsa no 
valor mensal de 
R$ 240,00 

 
3. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
Atividades Prazos Observações  

Lançamento do edital 05/04/2018 
Disponível online em 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gnap/ aba “Editais” 

Inscrições 
06/04/2018 a 

09/04/2018 

Verificar procedimentos para a inscrição em 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gnap/ aba “Editais” 

Divulgação do horário 

da entrevista 
10/04/2018 

A agenda de entrevistas será divulgada em 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gnap/ aba “Editais” 

Entrevista e entrega de 

documentos 

requeridos no edital 

11/04/2018 

Local:  

Laboratório de Neuromecânica (sala 511) 

Horários disponíveis em 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gnap/ aba “Editais” 

Resultado 12/04/2018 
Disponível online em 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gnap/ aba “Editais 

Início das atividades 

dos bolsistas 
30/04/2018 

Local: 

Laboratório de Neuromecânica (sala 511) 
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4. PERFIL DO BOLSISTA 
Modalidade Características desejadas 
Fomento à extensão 
Orientador: 
Felipe Carpes 
 

Estudante proativo, com disponibilidade de 12 horas semanais e 
interessado em aprender temas relacionados com o exercício e 
desempenho físico, bem como prevenção de lesões no esporte. 

Fomento à extensão 
Orientador: 
Marcos Roberto Kunzler 
 

Estudante proativo, com disponibilidade de 12 horas semanais e 
interessado em aprender temas relacionados com avaliação física, 
desempenho esportivo e treinamento. 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
Modalidade Procedimento 
Fomento à extensão 
Orientadores: 
Felipe Carpes 
Marcos R Kunzler 

Enviar e-mail para gnap.unipampa@gmail.com até às 23:59h do 
dia 09 de Abril de 2018, escrevendo no corpo do e-mail: 

- Declaração de inscrição: “Solicito inscrição no edital 
GNAP 001/2018 e declaro estar ciente e de acordo com 
os itens daquele edital.” 

- Nome completo:  
- Telefone para contato:  
- E-mail para contato:  
- Nome do Projeto que tem interesse:  

E anexando os seguintes documentos: 
- Comprovante de matrícula do semestre atual, em PDF. 
- Cópia do Currículo Lattes, em PDF. 
- Quadro de horário semanal para atuar no projeto. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSCRIÇÃO: 
- Estar matriculado em curso de graduação em Fisioterapia ou Educação Física da UNIPAMPA 
Campus Uruguaiana; 
- Ter cursado ou estar cursando a disciplina de Biomecânica ou Biomecânica do Movimento Humano; 
- Ter disponibilidade de carga horária semanal de 12h para atuar nas atividades do projeto; 
- Participar de entrevista com o coordenador do projeto no dia e horário informados. 

 
O não comparecimento na entrevista, no horário agendado, e/ou a não entrega de qualquer um dos 
documentos listados justificará a exclusão do candidato do processo seletivo. Casos omissos serão 
resolvidos pelo orientador do projeto. 
 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
- Experiências prévias similares durante a graduação; 
- Capacidade de expressão oral; 
- Capacidade de expor e defender ideias e opiniões; 
- Conhecimentos de informática; 
 

 
 
 

 
 

Felipe P Carpes Marcos R Kunzler 
 

Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada 
Universidade Federal do Pampa 

 


