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INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES  

“PROGRAMA VIDA ATIVA” PROEXT 2015-2016  
(EDITAL N° 01/2014) 

 
 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA/2015-2016, uma iniciativa do Colegiado de 

Educação Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob a responsabilidade 

do professor Marcelo de Maio Nascimento, torna público a abertura das inscrições para o 

Processo Seletivo de bolsas para ESTUDANTES da Univasf candidatos ao Programa de 

Extensão Universitária (PROEXT 2015-2016) - conforme estabelecido na Lei n° 12.155, de 23 

de dezembro de 2009, no Decreto no 6.495, de 30 de junho de 2008, no Decreto n° 

6.170/2007 e suas alterações posteriores e na Portaria Interministerial MPOG/MF N° 

507/2011, com suas alterações.  

 

1.  APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRMA 

 

O PROGRAMA VIDA ATIVA foi aprovado no Edital PROEXT 2015-2016 – MEC/SESu, o qual 

consiste em um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, 

com ênfase na inclusão social, nas suas mais diversas dimensões. De tal forma, busca-se 

com isso aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da 

extensão no âmbito das Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior. O 

Programa “Vida Ativa: O Esporte e o Lazer como promoção da saúde e qualidade de vida 

do idoso nas cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA” busca ampliar os níveis de saúde 

física e mental de indivíduos idosos, em idade igual ou superior a 60 anos.  O programa 

trabalhará com questões do envelhecimento ativo a partir de uma proposta interdisciplinar 

moldada na atenção e cuidado integral do idoso. Assim sendo, a prática da Atividade Física 

estará associada à Ciclos de Palestras, Dinâmicas Psicossociais e Atividades de Inclusão 

Cultural, Digital e Expressão. Tais ações priorizarão a indissociabilidade entre o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão. As atividades do Programa estarão dispostas em quatro áreas, 

interligadas por um único grupo de estudos/acompanhamento; são elas: 1) Esporte e Lazer; 

2) Saúde e Integralidade do Idoso; 3) Inclusão Cultural e Expressão, e; 4) Gestão, 

Comunicação e Fortalecimento de Rede: 

 

a) Área I: Esporte e Lazer 
Resumo: Os alunos envolvidos nesta área irão transitar em sete modalidades: 
Pilates, Musculação, Defesa Pessoal, Esportes de Raquete, Natação, Hidroginástica 
e Corrida Orientada. As mesmas serão oferecidas aos idosos de acordo com a faixa 
etária (60-69 anos ou 70- 85 anos). Os encontros serão realizados de 2 a 3 vezes por 
semana, no horário da manhã e tarde, compreendendo 50-60 minutos, sendo essas 



antecedidas pelas atividades das áreas II e III. Em 2015, as atividades ocorrerão nas 
dependências do Colegiado de Educação Física da UNIVASF/Petrolina-PE, no Parque 
Josefa Coelho, e esporadicamente em ambientes externos à UNIVASF (Juazeiro-
BA). A partir de 2016 há previsão de abertura de novas turmas, bem como de que as 
atividades sejam desenvolvidas, periodicamente, em ambientes externos à IES.  
 
 

b) Área 02: Saúde e Integralidade do Idoso 
Resumo: Os alunos envolvidos nesta área irão compor um Núcleo Interdisciplinar 
responsável pelo planejamento, execução e avaliação de atividades na área da 
Saúde e Qualidade de Vida do idoso. Os conteúdos desenvolvidos seguirão um 
cronograma pré-estabelecido, disposto em módulos. As dinâmicas ocorrerão por 
meio de ciclos de palestras, roda de conversas e, ou grupos operativos. As 
atividades compreenderão 60-80 minutos, serão oferecidas, inicialmente, no 
Campus de Petrolina-PE, entre 2 a 3 vezes por semana, manhã e tarde, e serão 
coordenadas por professores vinculados aos Colegiados de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia e Psicologia da Univasf. As ações antecederão às Atividades Físicas (área 
I). Os alunos envolvidos neste Núcleo Interdisciplinar também estarão envolvidos 
em atividades informativas abertas à comunidade local.  
 

c) Área 03: Inclusão Cultural e Expressão 
Resumo: Os alunos envolvidos nesta área irão planejar, executar e avaliar as 
atividades de arte, cultura e novas tecnologias, as quais serão desenvolvidas a partir 
de: i) oficinas de expressão e criatividade, desenvolvidas por meio de atividades 
artísticas de pintura, colagem, desenho e cerâmica; ii) roda de conversa, nas quais 
serão discutidos temas sobre arte e cultura; e, iii) atividades de inclusão digital, 
como pesquisa em sites de busca, participação em redes sociais, dinâmicas com 
jogos interativos e a criação de blogs. As atividades desta área serão desenvolvidas 
em interação com as áreas I (Esporte e Lazer) e II (Saúde e Integralidade do Idoso). 
 

d) Área 04: Gestão, Comunicação e Fortalecimento de Rede 
Resumo: Os alunos envolvidos nesta área irão auxiliar na gestão das atividades do 
Programa Vida Ativa e no desenvolvimento de meios que facilitem a comunicação 
de suas atividades. Prontamente, busca-se com essa equipe contribuições para a 
difusão de conhecimentos produzidos pelos grupos das áreas I, II e III. Outra ação 
dos alunos desta área consistirá no envolvimento com o processo de inscrição dos 
alunos e na organização de eventos formativos na área do envelhecimento. De tal 
forma, as ações da área IV dizem respeito à criação e inovação de estratégias de 
gestão e comunicação; incluindo a alimentação do website do Programa.  
 

*O contingente de bolsas oferecidas aos alunos nas condições de bolsistas e de 
voluntários do Programa Vida Ativa se encontra descrito no capítulo 3.1 deste Edital. 
 
O Processo Seletivo dos estudantes da Univasf para o Programa Vida Ativa - PROEX – 
MEC/SESu 2015-16 obedecerá os seguintes critérios: 
 
2 DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 As Inscrições serão realizadas entre os dias 07/11/2014 e 01/12/2014, no horário de 14h 
 às 21h, na Secretaria do Colegiado de Educação Física (CEFIS) da Univasf, localizada 
 na Avenida José de Sá Maniçoba S/N, Centro, Petrolina/PE, mediante a entrega dos 
 documentos exigidos, descritos no item 2.2. 



 
2.2 Serão solicitados para a inscrição os seguintes documentos: 

2.2.1 Formulário de Inscrição (Anexo I); 
 2.2.2 Comprovação de vínculo acadêmico com a Univasf (comprovante de  
  matrícula do semestre 2014.2); 

2.2.3 Memorial Formativo - contendo a trajetória de formação do ESTUDANTE até 
 o momento, com o (máximo de uma página - Anexo II); 
2.2.4 Carta de Intenção (máximo de uma página – Anexo III). 

 
2.3 O memorial formativo e a carta de intenção deverão conter apenas o CPF do  
 discente, sem identificação nominal. 
 
2.4 Destaca-se que o candidato deverá se inscrever em uma única Área do   
 Programa Vida Ativa, considerando a oferta de quatro (04) diferentes áreas. 

 
 
3 DA DSITRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 
3.1 Serão disponibilizadas, no total, o seguinte contingente de vagas para bolsistas e 
voluntários:  
 
Quadro 1: Oferta de vagas segundo às áreas 

Nº de Áreas de 

Extensão/Ensino/Pesquisa 

PROEX-MEC/SESu     

Nº de vagas para bolsistas Nº de vagas para 

voluntários 

04 Área I (Educação Física): 

Total: 09 vagas 

Área II (Interdisciplinar):  

- Medicina:  

01 vaga 

- Enfermagem:  

01 vaga 

- Psicologia:  

01 vaga 

- Farmácia:  

01 vaga 

Área III (Artes Visuais):  

01 vaga 

Área IV (Administração): 

01 vaga 

Área I (Educação Física):  

 Total: 08 vagas 

Área II (Interdisciplinar):  

- Medicina:  

05 vagas 

- Enfermagem:  

05 vagas 

- Psicologia:  

05 vagas 

- Farmácia:  

05 vagas  

Área III (Artes Visuais):  

 05 vagas 

Área IV (Administração):  

 05 vagas 

 Total: 15 bolsas  



 * O detalhamento dos tutores segundo as áreas de Extensão, Ensino, Pesquisa pode ser 
visualizado no anexo IV deste Edital. 

 
3.2  VALOR E DURAÇÃO DA BOLSA 

 3.2.1 O valor da bolsa será de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) mensais; 
 3.2.2 A duração da bolsa será de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 01/01/2015  
  à 31/12/2016. 

 
 3.2.3 Ressalta-se que em caso de desempenho insatisfatório em relação ao  
  cumprimento das atividades acordadas ou desistência (por motivos de  
  qualquer natureza) do estudante bolsista, haverá remanejamento da bolsa,  
  tendo prioridade estudantes voluntários da respectiva área, segundo a  
  situação do candidato no ranking divulgado pelo tutor.  
 
3.3  DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
 3.3.1 O processo seletivo que ocorrerá por meio de uma entrevista e análise dos  
  documentos entregues, resultando em uma ordem de classificação dos  
  estudantes por Área de Extensão/Ensino/Pesquisa, que será a base para a  
  definição dos 15 estudantes bolsistas e voluntários; 
 
 3.3.2 É fundamental que o estudante indique na ficha de inscrição, no campo  
  indicado, se há interesse em também ser voluntário na Área de   
  Extensão/Ensino/Pesquisa, a qual está se candidatando; 

 
 3.3.3 Quanto aos critérios de avaliação, serão considerados: 

 Memorial Formativo, Carta de Intenção, disponibilidade de  horários e 
 Entrevista. 
 Pontuação: 

I. Para a disponibilidade de horário (30%); 
II. Para a Entrevista (30%); 

III. Para a Carta de Intenção (peso 20%); 
IV. Para o Memorial Formativo (peso 20%). 

 
 3.3.4 Em caso de empate, será considerada, em ordem decrescente de relevância: 

I. Maior nota obtida na Entrevista; 
II. Maior disponibilidade de horário para assumir tarefas; 

III. Maior nota obtida no Memorial Formativo. 
 

 3.3.5 A proporcionalidade de vagas se encontra relacionada ao    
  quantitativo de atividades que serão oferecidas    
  pelo Programa Vida Ativa PROEXT-MEC/SESu 2015-16.    

 
 
4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
4.1 Estar regularmente matriculado nos cursos de Graduação em Psicologia, 
 Farmácia, Medicina, Enfermagem, Artes Visuais, Administração ou Educação  Física 
 da Univasf; 
 
4.2 Ter disponibilidade de 20 horas para engajamento nas atividades do Grupo 
 PROEXT-MEC/SESu, tendo, no mínimo, um (01) turno pela manhã e/ou tarde, entre 



 segunda e sexta-feira, para inserção em campo (Unidades de Saúde, Parques, 
 Grupos Comunitários de Petrolina-PE/Juazeiro-BA,  também nas Ações de Extensão 
 no próprio Campus Universitário/Petrolina-PE, além da participação em reuniões e 
 cursos de capacitação); sem comprometimento de suas atividades curriculares 
 regulares; 
4.3 Não possuir vínculo empregatício, não ser bolsista de outro projeto/programa no 
 período entre 01/01/2015 e 31/12/2016, para não existir acúmulo de bolsas ou 
 rendimentos e, também não ser voluntário em outro  projeto/programa, para que 
 haja dedicação satisfatória e integral entre às atividades de seu curso de graduação 
 e do respectivo Grupo PROEX-MEC/SESu. 
 
5. DO CRONOGRAMA  
 

07/11/2014 Divulgação do Edital 

07/11/2014 
01/12/2014 

Inscrição dos estudantes candidatos  

02/12/14 
04/12/14 

Período de entrevistas com os coordenadores de áreas 

05/12/2014  Divulgação da ordem de classificação dos selecionados 

09/12/2014 Reunião Geral entre bolsistas e coordenadores de área  

19/01/2015 
31/12/2016 

Início das Atividades do Programa Vida Ativa 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1 O bolsista que deixar de cumprir com os compromissos assumidos com o 
 Programa Vida Ativa, interromper ou desistir do curso de graduação a que está 
 matriculado, terá seu vínculo com o Programa interrompido; 
6.2 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pelo Comitê local de 
 acompanhamento do Programa/PROEX-Univasf. 
  

 
 

Petrolina, 06 de novembro de 2014. 
 
 
 

 
 

Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 
Pró-Reitora de Extensão 

 
 
 
 
 

 
 



Anexo I – Ficha de Inscrição  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

  

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA CONCORREREM AO PROGRAMA VIDA ATIVA, REFERENTE 

AO EDITAL PROEX-MEC/SESu 2015-16 

Nome completo: 

Curso: 

Ano de ingresso:                                                                           Período atual: 

Área de Extensão/Ensino/Pesquisa Escolhida: 

___________________________________________________________________________________________ 

Interesse nesta área em ser: 

A) Voluntário: sim (   ) não (   )        

B) Bolsista: sim (   ) não (  )              

Endereço Completo: 

 

                                           

 
Telefones: E-mail: 

RG:                                                                      Órgão Expedidor:                            UF do RG:                                        

Data de Expedição do RG :                                                        CPF:                               

 Estado civil: 

Data de nascimento:  

Local de nascimento: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai:  

Data:  

Assinatura: 

 

 

 



Anexo II - Memorial Formativo 
PROEX-MEC/SESu 2015-16, Programa Vida Ativa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

 

CPF:_______________________ Área Escolhida:____________________________________ 

MEMORIAL FORMATIVO 

 



Anexo III – Carta de Intenção 

PROEX-MEC/SESu 2015-16, Programa Vida Ativa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

CPF:_______________________ Área Escolhida:____________________________________ 

CARTA DE INTENÇÃO 

 



 

 

Anexo IV – Áreas e Tutores de Extensão/Ensino/Pesquisa  

PROEX-MEC/SESu 2015-16, Programa Vida Ativa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

 
ÁREAS DE EXTENSÃO/ENSINO/PESQUISA  

1.  Esporte e Lazer 

- Colegiado de Educação Física 
Tutores: André Luiz Demantova Gurjão, Lara Elena Gomes Marquardt, Luciano Juchem, Luiz Alcides Maduro, 

Sergio Rodrigues Moreira, Marcelo de Maio Nascimento. 

2. Saúde e Integralidade do Idoso  
- Colegiado de Enfermagem 
Tutor: Kamilla Maria Souza Aires Alencar 
- Colegiado de Farmácia 
Tutor: Luis Alberto Valotta 
- Colegiado de Psicologia 
Tutor: Marcelo Silva de Souza Ribeiro 
- Colegiado de Medicina 
Tutor: Martha M. de S. Guimarães Cavalcanti 

3. Inclusão Cultural e Expressão  
- Colegiado de Artes Visuais 
Tutor: Fabiane Pianowisk, Fulvio Torres Flores 

4.  Gestão, Comunicação e Fortalecimento de Rede 
- Colegiado de Administração 
Tutor: Alvany Maria dos Santos Santiago 


