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DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA

Edital nº 01/2023
Seleção de Bolsistas para Projeto de Ensino

O Departamento de Ginástica do Centro de Educação Física e Desportos, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no Edital Prograd nº 050/2022 – Projeto de Ensino,
torna público o Edital de seleção de monitores para o projeto de ensino “Inovação e
engajamento na formação em Educação Física: tematizando o Cheerleading como
prática corporal gímnica mobilizadora e integrativa”, sob a coordenação da Professora
Dra. Fernanda Paiva, da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Goiabeiras.

DOS OBJETIVOS
O Projeto de Ensino acima especificado tem por objetivo geral potencializar o
engajamento de estudantes na sua formação por meio de inovação metodológica na
tematização de práticas corporais gímnicas, dando centralidade à problematização de uma
prática específica - o Cheerleading.

DAS BOLSAS DISPONÍVEIS, DO TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO E VALOR DA
BOLSA
Serão selecionados 3 bolsistas. O período de execução do projeto será de 03/04/23 a
31/12/23, sendo a bolsa no valor de R$400,00.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas de forma remota no período de 13 de fevereiro a 03 de
março, por meio de preenchimento de formulário disponível em:
https://forms.gle/DahYvn47sFofhAPR8

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Os(as) candidatos(as) deverão informar, no ato da inscrição:
A.Número de matrícula;
B.Número do RG e
C.Número do CPF;
Deverão, ainda, ter em mãos para disponibilizar pelo formulário o histórico escolar
mais recente, em arquivo PDF, sendo o arquivo nominado HE NOME COMPLETO DO
ESTUDANTE.
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CARGA HORÁRIA E COMPROMISSOS EXIGIDOS
DOS(AS) BOLSISTAS
A.Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação de Educação Física

(Licenciatura ou Bacharelado) do Centro de Educação Física e Desportos, em no
mínimo 180h;

B. Ter concluído, no mínimo, o segundo período de seu curso de graduação;
C. Ter cursado a disciplina de Conhecimento e Metodologia do Ensino da Ginástica

(Licenciatura) ou de Fundamentos da Ginástica (Bacharelado); ou ter experiência
comprovada na prática do Cheerleading.

D.Não acumular, em 2023, bolsa de outros programas tais como: PaEPE I e II, PIAA,
Projeto de Ensino, Proex, Iniciação Científica, PET, Residência Pedagógica, PIBID entre
outras que sejam concedidas por instituição pública, exceto auxílio da assistência
estudantil; mas, lembre-se: caso você tenha outra bolsa e se interesse pelo Projeto,
você pode participar dele de modo voluntário, com direito a certificação!

E. Desenvolver as atividades previstas no Plano de Trabalho;
F. Dedicar-se 20 (vinte) horas semanais, sob a supervisão do coordenador;
G. Participar obrigatoriamente dos eventos/seminários/encontros relacionados aos Projetos

de Ensino e PIAA;
H.Realizar o registro da participação dos(as) estudantes que frequentarem as atividades

do Projeto de Ensino;
I. Fazer referência dos(as) autores(as) utilizados(as) na produção dos materiais didáticos

(textos, vídeos, podcasts, jogos entre outros);
J. Assinar o Termo de Compromisso, autorizando o uso de imagem e voz;
K.Os(as) bolsistas selecionados(as) deverão efetivar seus cadastros no site

https://www.sistemasweb.ufes.br/prograd/pib/ no período de 27 a 28 de março de 2023.

DA FORMA DE SELEÇÃO, DA PONTUAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A seleção dos(as) bolsistas será realizada pelo(a) coordenador(a) do Projeto de Ensino e
obedecerá aos critérios de mérito acadêmico e vulnerabilidade socioeconômica.
A pontuação Final (PF) será PF= A*0,3 + MA*0,7 onde:

A – pontuação referente à renda per capita familiar do candidato e
MA – Mérito Acadêmico avaliado por meio da carta de exposição de motivos e da

prova de múltipla escolha.

A faixa de renda (per capita familiar) dos acadêmicos/as está disponível em:
https://ae.ufes.br/relatorio/transparencia, sendo atribuído:
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Faixa de Renda (per capita familiar) Pontuação
Até 0,5 salário mínimo 4 pontos

De 0,51 a 1,0 salário mínimo 3 pontos
De 1,1 a 1,5 salário mínimo 2 pontos
Acima de 1,5 salário mínimo 1 ponto

No que tange ao mérito acadêmico, a seleção dos bolsistas será feita por meio de prova
com 1 questão aberta (dissertativa) e 10 questões fechadas (múltipla escolha) sobre
questões básicas pertinentes ao projeto que será encaminhado aos inscritos por email.

O exame de seleção se realizará no dia 8 de março, na sala 4 do Prédio Anexo de Aulas
do CEFD (Prédio Verde), em horário a ser agendado com os/as inscritos/as.

Registra-se, por fim, que:
A. O(a) estudante que não fez o cadastro na Assistência Estudantil irá

automaticamente para a faixa “Acima de 1,5 salário mínimo”.
B. Na seleção de bolsistas será dada prioridade aos(as) estudantes pretos, pardos e

indígenas (PPI) ou que possuam renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo per
capita.

C. Havendo mais de 1 (um) estudante habilitado(a), o primeiro critério de desempate
será o PPI.

Qualquer dúvida ou esclarecimento em relação ao edital ou a forma de inscrição, entre em
contato por whatsapp comigo, pelo telefone 27.99871.4100.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

Profa. Dra. Fernanda Paiva
Coordenadora do Projeto
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