CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
EDITAL CEUNIH 004.2018 – 2018.1
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROGRAMA DE
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO MONITORES E VOLUNTÁRIOS
PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018.

A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES E VOLUNTÁRIOS NO
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “Educação Física
Inclusiva”, conforme descrito a seguir:

1) DA JUSTIFICATIVA
A participação no Projeto de Extensão intitulada “Educação Física Inclusiva.” como
monitor e voluntário(a) é um estímulo à inserção do(a) estudante de graduação nas
atividades que asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A
partir do trabalho em conjunto com o(a) professor(a), o(a) estudante aprimora seu
conhecimento, pratica a intervenção social, a partir da atuação profissional aos pequenos
empreendedores e ao, mesmo tempo, exercita sua vida cidadã.
2) DO OBJETIVO DO PROJETO
Ampliar as possibilidades de movimento como também autonomia para as atividades da
vida diária e interatividade na sociedade de pessoas com deficiência, promovendo o
desenvolvimento integral do ser humano.
3) DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRÉ-REQUISITOS GERAIS
3.1
Alunos do curso de Educação Física. Encaminhar email com Currículo Vitae para:
flavia.goes@izabelahendrix.metodista.br
Participar do processo de entrevista.
Ter disponibilidade todas as segundas e quartas-feiras no horário de 13:30 às 16:30
horas.

4) DO PERFIL DO(A) ALUNO(A)

- Gostar e ter interesse em aprender a realizar exercícios físicos e esportes com pessoas
com deficiência intelectual.
- Ter compromisso, responsabilidade, dedicação, paciência e interesse em aprender.

5) DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
- Aulas semanais com duração de uma hora de práticas corporais para pessoas com
deficiência intelectual e seus familiares.
- Elaborar planos de aula e relatórios das atividades realizadas.
- Participar das reuniões com os coordenadores do projeto
(professores responsáveis).
- Estudar artigos sobre os temas relevantes para o Projeto.
- Reuniões quinzenais de planejamento e estudo.
- Participação em eventos comunitários e acadêmicos.
6) DAS VAGAS
6.1 As vagas disponíveis neste edital são para 2 monitores e 6 Voluntários;
6.2 O tempo de contratação é de um semestre, com data de vigência para o dia 02 de
abril de 2018 e término para 13 de julho de 2018.
7) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A)
As inscrições serão entre os dias 12 de março de 2018 e 15 de março de 2018, através
da ficha de inscrição que consta em anexo no site junto ao edital, o qual o aluno deverá
enviá-lo
para
o
e-mail:
flavia.goes@izabelahendrix.metodista.br
fernanda.cunha@izabelahendrix.metodista.br
8) DA SELEÇÃO
Os(as) interessados(as) deverão ter disponibilidade para participar da seleção entre os
dias 15 e 16 de março de 2018, às 16:00 horas em local a ser combinado no Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix.
9) DO RESULTADO
Os resultados serão divulgados no site ou pelo e-mail pessoal do(a) aluno(a) a partir do
dia 19 de março de 2018.
10) DA ASSINATURA DE CONTRATO
O período da assinatura de contrato será entre os dias 21 de março de 2018 e 23 de
março de 2018, na sala das Agências (1320) no Centro Universitário Metodista Izabela
Hendrix.

Importante: Para o(a) estudante selecionado(a) será atribuído certificado de atividades
complementares de extensão, porém é imprescindível a assinatura do contrato. Ao
contrário, o mesmo não estará autorizado a iniciar as atividades e não receberá
certificado.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Data

Atividade

12/03 a 14/03 de
2017

Período de inscrição

15/03 a 16/04
19/03
21/03 a 23/03 de
2017
02/04

Período de seleção
Publicação do
resultado
Período de
assinatura do
contrato
Início das atividades

Local
E-mail ao professor responsável:
flavia.goes@izabelahendrix.metodista.br
fernanda.cunha@izabelahendrix.metodista.br
A combinar com o professor responsável
E-mail do aluno
CEUNIH - Agências, Sala 1320
A combinar com o professor responsável

Belo Horizonte, 06 de março de 2018.

Renato Barbosa Fontes
Assessoria de Extensão Universitária
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix

