
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL BOLSITAS PBEXT 

 
A coordenadora do Projeto de Extensão “Assistência Fisioterápica a Indivíduos Acometidos pelo Acidente Vascular 

Cerebral Usuários da Atenção Primária do  Sistema Único de Saúde (SUS) da Cidade de Belo Horizonte”, Professora 

Christina Danielli Coelho de Morais Faria, do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, faz saber que, no período de 14 de fevereiro  à  21 de fevereiro, estará recebendo, por e-mail, 

inscrições de candidatos para exame de seleção de 01 (uma) vagas para bolsista de extensão na modalidade PBEXT, 

destinada a estudantes de graduação participantes de programas e projetos de extensão. 

 
Os candidatos deverão inscrever-se enviando a documentação descrita a seguir para o e-mail da professora 

Christina: cdcmf@ufmg.br. A inscrição será concluída apenas quando o candidato receber a resposta confirmando o 

recebimento da documentação. Poderão inscrever-se alunos matriculados regularmente no curso de graduação em 

Fisioterapia da UFMG. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a. Cópia da Carteira de Identidade 
b. Cópia de Comprovante de matrícula na UFMG 
c. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação em Fisioterapia, com os dados de rendimento semestral global 

(RSG); 
d. Cópia do Curriculum Vitae da Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/), 

e. Carta de Intenção elaborada pelo próprio candidato 
 

São pré-requisitos para participar como bolsista do referido projeto de extensão: 
• Estar cursando o 8º, 9º ou 10º período do curso de graduação em Fisioterapia da UFMG;  

• Ter disponibilidade para atuar em eventos de pesquisa; 
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais no período de 8 às 17h para a realizaçãdo das atividades; 

• Ter disponibilidade para participar das reuniões quinzenais do referido projeto no horário noturno ou aos sábados. 

 

O exame de seleção compreenderá 03 (três) etapas. Em cada Etapa serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (pontos), sendo 

70 a pontuação mínima que os candidatos devem obter. O Resultado Final será aferido pela média aritmética das três etapas. 
1.Primeira Etapa: Análise da Carta de Intenção;  

2.Segunda Etapa: Análise do Histórico Escolar; 
3.Terceira Etapa: Análise do Curriculum Vitae. 
 

Sobre a Seleção dos Bolsistas: 

• Na redação da carta de intenção, será avaliada a capacidade de argumentação e reflexão dos candidatos sobre a 

 intenção de participação no referido projeto de extensão. 
• Na análise do histórico escolar, serão consideradas as notas de rendimento semestral global assim como as 

notas das disciplinas da área de conhecimetno do referido projeto de extensão. 

• Na análise do Curriculum Vitae serão consideradas as atividades prévias já realizadas pelo candidato, assim como as 

suas atividades em andamento, tais como cursos, particpação em outros projetos de ensino, pequisa e extensão, participação 

em eventos, apresentação de trabalhos, publicações, dentre outras. 
• Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70% (setenta por cento) em cada uma das 

etapas. 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 deverá ter uma conta no Banco do Brasil da qual seja o único titular. 
• 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, é necessário que o estudante não esteja recebendo nenhum outro tipo de bolsa acadêmica. 
• A lista dos alunos classificados será divulgada no CENEX/EEFFTO até o dia 26 de fevereiro de 2018. 

 
Profa. Christina Danielli Coelho de Morais Faria 

Professora Associada do Departamento de Fisioterapia da UFMG 

Coordenadora do referido projeto de extensão 

mailto:cdcmf@ufmg.br

