
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: 

UNIDADE ACADÊMICA:  

O coordenador do projeto/programa GINÁSTICA PARA TODOS NA OBRA SOCIAL SANTA CATARINA da unidade acadêmica 

FAEFID torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de bolsista(s) graduando 

e 03 vaga(s) de voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência 

Estudantil. 

e) Ser aluno do curso de Educação Física da FAEFID/UFJF e ter concluído as seguintes disciplinas: Expressão Rítmica, Dança, Prática 

da Disciplina Dança, Ginástica Artística, Prática da disciplina Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Prática da disciplina Ginástica 

Rítmica, Ginástica Geral e Prática da disciplina Ginástica Geral.  

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Planejamento de atividades no campo da Ginástica Geral para crianças de 3 a 6 anos (meio remoto e presencial) 

b) Atuação pedagógica no campo da Ginástica Geral com turmas de crianças na Obra Social Santa Catarina – bairro Jardim Casablanca,  

c) Participação das atividades de formação (teórico e prática) junto ao projeto De Pernas Pro Ar: universo gíminico em pauta. 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato 

classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 

1 Comprovação via cópia histórico escolar de conclusão das disciplinas descritas no item “e” do tópico I – Dos Candidatos. 

2 Apresentação de carta de interesse assinada pelo discente, de no máximo 02 páginas digitadas, que justifique a adesão do aluno no 

projeto. Na carta deve-se especificar a experiência na área do projeto e motivo de interesse em ser bolsista/voluntário do projeto.  

V. Da Inscrição 

DATA: 23/06/2021 a 24/05/2021 

LOCAL: As inscrições serão realizadas pelo envio do histórico escolar (com as disciplinas citadas marcadas em destaque) e a carta de interesse 

assinada (pode ser assinatura digital) para o e-mail do coordenador do projeto, Prof. Neil Franco: neilfranco010@hotmail.com  

No assunto do e-mail deve ser informado: INSCRIÇÃO PROEJTO EXTENSÃO GPT NA OSSC 

A confirmação da inscrição será também via e-mail em resposta ao envio do aluno.  

HORÁRIO: até 24:00 horas do dia 24.06.2021.  

 

 



                                                                      
 
 

VI. Da Seleção  

DATA: 25.06.2021 

LOCAL: Leitura do material pelo coordenador. 

HORÁRIO: até as 19:00 horas.  

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 25.06.2021 

LOCAL: Será encaminhado ao e-mail dos candidatos. 

HORÁRIO: após as 19:00 horas  

 

 

Juiz de Fora, 23 de junho de 2021. 

 

 

Neil Franco Pereira de Almeida  

SIAPE 1810473 

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

Projeto GPT na Obra Social Santa Catarina  

 

 

Resumo da proposta  
 
Este projeto tem como objetivo oferecer atividades para crianças de 3 a 6 anos de idade envolvendo as diversas 
modalidades das ginásticas (artística, acrobática, rítmica, trampolim, etc.) mescladas aos temas da cultura corporal 
(jogos e brincadeiras, esportes e lutas) e às dimensões das artes (música, teatro, danças e artes visuais) numa 
perspectiva de ludicidade e visando a formação humana e a valorização do trabalho coletivo.  A ação se realiza na 
Instituição “Obra Social Santa Catarina” (OSSC), rua Monteiro Lobato, n. 147, bairro Jardim Casablanca, Juiz de Fora, 
atendendo a toda comunidade da “Cidade Alta”. O projeto se divide em 06 turmas: 03 turmas às quartas-feiras, das 
14:30h às 16:30 horas, atendendo crianças de 3 a 4 anos; e, 03 turmas às quintas-feiras, das 08:00h às 10:00 horas, 
atendendo crianças de 5 a 6 anos. Informações detalhadas direto da Obra Social Santa Catarina ou pelo telefone 3214 
3841. 
Até o momento de inserção dessa proposta à PROEX/UFJF, as atividades presenciais na OSSC, assim como na UFJF, 
estão interrompidas em razão da Pandemia da COVID-19, dessa forma, enquanto as atividades presenciais não 
retornam a ação prosseguirá em desenvolvimento remoto na produção de vídeos de aulas de ginástica que são 
disponibilizados à coordenação da OSSC  para divulgação junto à comunidade geral atendida; estudos aprofundados 
sobre ginástica destinado a bolsistas e voluntários sob orientação do coordenador do projeto; edição para registro do 
material produzido pelo projeto desde 2017; produção de material teórico para publicação em eventos e periódicos 
científicos com intuito de registrar e divulgar o que tem sido produzido no campo da extensão universitária pela UFJF 
junto a seus parceiros.    

 


