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EDITAL BOLSITAS PBEXT 
 

A coordenadora do Programa de Atividade em Ginásticas, Profª. Dra. Kátia Lúcia Moreira Lemos, faz saber que, no 
período de 26 de fevereiro à 08 de março, o CENEX-EEFFTO estará recebendo inscrições de candidatos para exame de 
seleção de 2 (duas) vagas para bolsistas de extensão no Projeto de Ginástica Aeróbica desenvolvido pelo Programa de 
Atividade em Ginásticas. Os candidatos poderão inscrever-se no CENEX-EEFFTO das 9:00 às 11:00 horas e das 14:00 
às 16 horas. 

 
1. Poderão inscrever-se alunos matriculados regularmente a partir do 2° período do curso de Educação 

Física/Bacharelado da UFMG. 
 
No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 
a. Carteira de Identidade; 
b. Histórico Escolar do curso de Educação Física/Bacharelado ou Extrato de integralização de curso; 
c. Curriculum Vitae modelo lattes. 
 
2. São pré-requisitos para participar como bolsista do Projeto de Ginástica Aeróbica 
 
a. Disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades, sendo que as terças e quintas das 14:30 as 16:30 será 

obrigatório; 
b. Disponibilidade e interesse em participar das demais atividades desenvolvidas pelo Programa; 
c. Disponibilidade para atuar em eventos de pesquisa; 
d. Disponibilidade para participar das reuniões ordinárias na primeira sexta-feira de cada mês no período de 

13:00 às 15:00. 
 
O exame de seleção compreenderá 3 (três) etapas, sendo as três classificatórias e eliminatórias. Em cada Etapa serão 

atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (pontos), sendo 70 a pontuação mínima que os candidatos devem obter nas fases 
eliminatórias para passarem para a próxima Etapa. O Resultado Final será aferido pela média aritmética das duas fases. 

a. Primeira Etapa: Redação; 
b. Segunda Etapa: Entrevista; 
c. Terceira Etapa: Análise do histórico escolar e do Curriculum Vitae; 
 
Na redação será avaliada a capacidade de argumentação e reflexão dos candidatos sobre a intenção de participação no 

referido projeto; 
Esta será aplicada no dia 09 (nove) de março das 12h00min às 13h30min na sala do GESPEL da EEFFTO/UFMG. 
A lista dos alunos classificados para a entrevista será divulgada na sala do Departamento de Esportes/EEFFTO, no 

dia 12 de março de 2018. A entrevista será realizada dia 13 de março de 2018 a partir das 14:00 horas na sala GESPEL. 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70% (setenta por cento). Os candidatos 

serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. 
O bolsista selecionado fará jus, durante 12 meses, a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
O bolsista selecionado deverá iniciar sua participação nas atividades imediatamente após sua aprovação no processo 

seletivo. 
O não cumprimento satisfatório das obrigações implicará no desligamento do bolsista; 
Para a admissão no PBEXT, o estudante deverá: não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa acadêmica e não 

possuir vínculo empregatício. 
A lista dos alunos classificados será divulgada na sala do Departamento de Esportes até o dia 14 março de 2018. 

 
 
                                    ________________________________________________________ 

Profª. Dra. Kátia Lúcia Moreira Lemos 
Coordenador do Programa de Atividade em Ginásticas 


