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EDITAL PROEX Nº 03/2018 

Seleção de Bolsistas para Projeto de Extensão Ufac Inovando Com o Frisbee 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Universidade Federal do Acre (Ufac), 

torna público o presente Edital e convida os alunos desta Instituição Federal de Ensino 

Superior (Ifes) a inscreverem-se para concorrerem a 02 vagas de Bolsista de Extensão no 

Projeto Mergulhando na Ufac. Os bolsistas atuarão como apoiadores nas aulas de Frisbee 

que serão executado no decurso de 2018 em conformidade com este Edital.  

 

1. Objetivo Geral  

Selecionar bolsistas para atuarem como instrutores das ações de Frisbee. 

1.1 Objetivos Específicos: 

1.1.1. Potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a 

natureza das mesmas e a missão desta Ifes em consonância com as demandas sociais;  

1.1.2. Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a 

atuação profissional pautada na cidadania e na função social transformadora da educação 

superior, tendo como foco as políticas públicas;  

1.1.3. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação por meio do contato direto da 

comunidade universitária com realidades concretas e da troca de saberem acadêmicos e 

populares;  

1.1.4. Oportunizar à comunidade externa a apropriação dos saberes gerados na instituição.  

 

2. Período, horário e local de inscrição 

2.1. As inscrições deveram ser enviadas para o email hoqueiufac@gmail.com no período 

13 a 17 de abril do corrente ano, a partir das 8h do dia 13 até as 17:00 do dia 17 de abril.  

 

3. Requisitos para inscrição  

3.1. Ser aluno matriculado e frequentando regularmente de qualquer curso de graduação 

da Ufac.  

3.2 Ser interessado, pró-ativo, motivado; e ter gosto por ensinar esportes 

3.2.Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas Ações Projeto 

Mergulhando na Ufac, nos horários da tarde ou noite.  

3.3. Não possuir outra bolsa paga com recursos da Universidade, comprovando através do 

Termo de Compromisso disponibilizado na Plataforma de Ações de Extensão e Cultura  

 

4. Documentos de inscrição  

Os interessados deverão enviar no email hoqueiufac@gmail.com 

4.1. Comprovante de matrícula no 1º semestre de 2018 

4.2. Relato de Intenção, que deverá constar: 

4.2.1. Motivação para dar suporte nas ações do projeto de extensão no ano de 2018; 

4.2.2. Experiências com o esporte Frisbee 

4.2.3. Participação em cursos relacionados ao esporte 

4.2.4. Experiência com outros esportes ou projetos inovadores  

4.2.5. Experiência com docência, ensino, tutoria e demais formas de ensino-aprendizagem. 

 

5.Das vagas  
5.1. Serão oferecidas duas vagas para atuarem durante os meses de maio a novembro de 

2018. 

5.2 Os classificados além das vagas oferecidas comporão cadastro de reserva e poderão ser 

chamados para outras vagas, conforme necessidade do projeto. 
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6. Processo de seleção  

6.1. A seleção será efetivada pelo professor coordenador através da análise de 

documentação  

6.2 Serão atribuído notas de acordo com os itens a seguir: 

6.2.1 Motivação para participar do projeto (0 a 10 pontos) 

6.2.2 Experiência com o esporte (0 a 10 pontos)  

6.2.3 Participação em cursos relacionados ao esporte (0 a 10 pontos) 

6.2.4 Alunos provenientes do curso de Educação Física (5 pontos) 

6.2.5 Pratica de esportes aquáticos (5 pontos) 

6.2.6 Experiência com outros esportes ou projetos inovadores (5 pontos) 

6.2.7 Experiência com docência, ensino, tutoria, e demais formas de ensino-aprendizagem 

(5 pontos) 

 

7. Do resultado 

7.1 O resultado será divulgado no dia 18 de abril de 2018 na coordenação do curso de 

educação física. 

 

8. Disposições finais  

8.1. Qualquer recurso devera ser enviado via e-mail: hoqueiufac@gmail.com até 24 horas 

após publicação do resultados. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo professor coordenador do projeto 

 

 

 

 

Rio Branco, Acre, 12 de Abril de 2018.  

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Wagner de Jesus Pinto 

Coordenadora do Projeto de Extensão Ufac Inovando Com o Frisbee 
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