
CHAMADA PARA SELEÇAO DE BOLSISTAS DE EXTENSAO 

 EDITAL N° 004/004/2021/UFSJ/PROEX, PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO DA UFSJ – 

PIBEX 2022  

 

Após aprovação do programa de Extensão, faz necessário saber à chamada publica a comunidade 
acadêmica e instauração da chamada para o processo seletivo do Programa de Extensão intitulado 
“: “Programa social em academia adaptada da Universidade ‘Federal de São João del Rei: 
proporcionando um cuidado integral e humanizado”, sob a coordenação e orientação dos 
professores Andréa Carmen Guimarães (coordenação das atividades físicas), Alessandro de Oliveira 
(coordenação das atividades físicas) e Brisa D’Louar Costa Maia (coordenação das atividades 
médicas),  para a concessão de cinco (02)  bolsas de extensão para discentes de graduação da UFSJ, 
para os estudantes do curso de educação, no âmbito do Programa de Bolsas de Extensão (PIBEX), e 
utilização de recursos do Fundo de Extensão.. 
 
 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

 Estar regularmente matriculado no Curso de Educação Física ou Medicina da UFSJ.  

 Não ter vínculo empregatício ou receber outras bolsas concedidas por instituição pública, 
exceto os auxílios estudantis concedidos por meio do Programa de Avaliação 
Socioeconômica (PASE).  

 Ter disponibilidade para exercer as atividades com carga horaria de 20 horas semanais de 
acordo com o atendimento ao programa.  

 
DAS INSCRIÇÕES  
 
A inscrições devem ser encaminhadas entre os dias 28 de setembro a 03 de outubro de 2022 

– para o endereço eletrônico andreaguimaraes@ufsj.edu.br, contendo em seu Assunto: 

PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO DA UFSJ – PIBEX 2022 e em anexo os documentos a 

seguir:  

 Documentos pessoais (xerox da identidade).  

 Extrato do histórico escolar.  

 Formulário de inscrição preenchido.  
 
DA SELEÇÃO 
O processo seletivo constará de:  

 Entrevista (eliminatório) (a ser realizado via Google Meet) 

 LINK: meet.google.com/wzf-kdvv-vhk 
 Análise do extrato escolar (classificatório).  

  Data  

 Horário: 14h  

 Local: Campus Bosco – Sala 2.08 – LAPIP. 
 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PREELIMINAR 
Data e horário: 03/10/2022 às 18 horas 
Local: Secretaria do Departamento de Educação Física. 
 
DOS RECURSOS  



Os recursos ao resultado preliminar devem ser encaminhados para o Departamento de Educação 
Física, dcefs@ufsj.edu.br; coefi@ufsj.edu.br andreaguimaraes@ufsj.edu.br no período de 04/10/2022. 
 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
Data e horário: 05/10/2022 a partir das 14 horas. 
Local: Secretaria do Departamento de Educação Física. 
 
DA CONTRATAÇÃO 
 
A bolsa dos programas terá duração de 2 (dois) anos compreendendo o período de 04 de outubro 
de 2022 desde a data de assinatura do Termo de Compromisso até 31 de março de 2024. 
 
O valor da bolsa de extensão é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, conforme Resolução nº 
009, de 04 de outubro de 2012/CONDI.  

                                                                                          

 
                                               ------------------------------------------------------------------ 

Ricardo Ducatti Colpas 
Chefe do Departamento 

 das Ciências da Educação Física e Saúde - DCEFS 
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