
 1 

EDITAL DE SELEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS GNAP  
PROEXT DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ MARÇO 2020 

GRUPO DE PESQUISA EM NEUROMECÂNICA APLICADA – GNAP 
 
1. Objetivos 
O presente edital tem o objetivo selecionar estudantes de graduação interessados em receber bolsa de extensão no período de 
Setembro de 2021 a Março de 2021.  
 
2. Bolsas  
Modalidade Coordenador Projeto/Temática/Atividades Carga 

horária 
Valor 

EXTENSÃO Marcos R Kunzler Correndo com saúde (divulgação científica) e demais 
atividades científicas do GNAP 

20h R$ 400,00 

EXTENSÃO Marcos R Kunzler Bikefit para mulheres ciclistas (extensão prática) e 
demais atividades científicas do GNAP 

20h R$ 400,00 

EXTENSÃO Felipe P Carpes NeuromechTV e Biomecast (divulgação científica) e 
demais atividades científicas do GNAP 

20h R$ 400,00 

EXTENSÃO Felipe P Carpes NeuromechTV e Biomecast (divulgação científica) e 
demais atividades científicas do GNAP 

20h R$ 400,00 

 
3. Cronograma  
10 a 16/8/2021 Inscrições 
17 a 23/08/2021 Período para a seleção de bolsistas 
25/8/2021 Divulgação dos resultados parciais 
26 e 27/8/2021 Período para recursos 
31/8/2021 Prazo máximo para divulgação do resultado final 
 
4. Requisitos para Inscrição dos Estudantes  
4.1 estar matriculado em curso de graduação da Unipampa; 
4.2 não possuir outra atividade remunerada no momento da implementação da bolsa, com exceção dos auxílios de Programas de 
Permanência;  
4.3 Alunos que já possuem bolsa podem se candidatar, mas caso selecionados, precisarão optar por umas das bolsas. 
 
5. Procedimentos e critérios de Seleção  
5.1 A inscrição deverá ser feita por e-mail enviado para gnap@unipampa.edu.br com o assunto “INSCRIÇÃO EDITAL PROEXT 
PROPPI GNAP”, indicando no corpo do e-mail a qual bolsa se candidata (conforme item 2) e incluindo como anexo, em PDF, 
os seguintes documentos: 
 a) Anexo 1 devidamente preenchido; 

b) Comprovante de matrícula atualizado; 
c) Quadro indicando os horários disponíveis para as atividades do GNAP; 
d) Carta de interesse indicando expectativas de atuação no GNAP para o período de Setembro de 2021 até Março de 
2022. Na carta precisa ficar claro para qual ou quais bolsas desse edital o aluno está se candidatando. 

5.2 Para fins de avaliação das candidaturas serão utilizados os seguintes procedimentos:  
a) Avaliação do currículo (15%) 
b) Verificação da disponibilidade de tempo (35%);  
c) Avaliação da carta de interesse (50%). 
d) No caso de empate, será considerado o tempo de participação no grupo. 

 
Em caso de dúvidas as consultas devem ser feitas diretamente pelo e-mail gnap@unipampa.edu.br.  
  

 
Uruguaiana, 10 de Agosto de 2021. 

 
 
 

   
Felipe Pivetta Carpes 

Coordenador dos projetos  
Marcos Roberto Kunzler 
Coordenador dos projetos  

             


