
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDITAL 01/2016 – CCEF/UNIFAP 

Seleção de bolsistas para compor o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá – PELARCAP  

 O Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da 
Rede Cedes do Estado do Amapá vem através deste edital comunicar aos interessados 
que estarão abertas, no período de 19 a 22 de Janeiro de 2016, as inscrições para a 
seleção de estudantes a serem contemplados com Bolsas, destinadas a alunos de 
graduação do curso de Educação Física. 

  1 - Dos Objetivos do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas 
de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá 

 O Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer é 
um polo aglutinador de Grupo de Pesquisa vinculados à Rede CEDES, do Ministério 
dos Esportes, cujos objetivos são: 

• Desenvolver pesquisas fundamentadas nas Humanidades, que contribuam com a 
qualificação das políticas públicas de esporte e lazer.  

• Socializar pesquisas realizadas sobre as políticas públicas de esporte e lazer por 
meio de publicações, realização de eventos (específicos da Rede CEDES e 
outros) e a submissão dos documentos e relatórios das atividades do Centro no 
“Repositório Vitor Marinho” da Rede CEDES.  

• Contribuir com a formação e o assessoramento de pessoas e instituições que 
atuam nas áreas de Esporte e Lazer.  

• Mobilizar ações que promovam a integração de Grupos de Pesquisa das 
Instituições de Ensino Superior do Estado no sentido do desenvolvimento das 
políticas públicas de esporte e lazer. 

• Fomentar e contribuir com a qualificação de Centros de Memória de Educação 
Física, Esporte e Lazer no País.  

• Articular ações tendo em vista contribuir com a diminuição das desigualdades 
entre as regiões brasileiras no que tange às oportunidades acadêmico-científicas.  

• Contribuir com a formulação de ordenamento legal no âmbito das políticas 
públicas de esporte e lazer. 

2 - Das Condições de Participação 



 

 

 O presente edital tem por objetivo a seleção de 03 (três) bolsistas, sendo 02 
(dois) bolsistas para atuarem em campo na pesquisa e 01(um) bolsista de apoio técnico, 
para integrar o grupo de pesquisas do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá, do Curso de 
Educação Física da UNIFAP, a partir de 01 de Fevereiro de 2016. Poderá concorrer a 
este edital o estudante que atender aos seguintes requisitos: 

2.1 – Estar regularmente matriculado no curso de Educação Física;  

2.2 – Não ser bolsista de qualquer outro programa ou não possuir qualquer vínculo 
empregatício;  

2.3 – Apresentar o coeficiente de rendimento acadêmico geral com valor maior ou igual 
a 6,0 (seis);  

2.4 – Ter disponibilidade para dedicação de 20 (vinte) horas semanais às atividades do 
programa. 

2.5 - Não estar matriculado no último semestre do Curso de Licenciatura em Educação 
Física.   

3 - Das Atribuições do Bolsista do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá 

• Auxiliar o pesquisador na realização das diferentes fases da pesquisa; 
• Participar das reuniões sistemáticas do Centro; 
• Dar apoio nos eventos relacionados ao Centro; 
• Ter competência em TI; 
• Auxiliar na tabulação e descrição dos dados da pesquisa; 

4 – Da Bolsa do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e 
de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá 

O aluno bolsista do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de 
Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá receberá mensalmente uma 
bolsa, nas seguintes modalidades: 

• Bolsa de apoio técnico à gestão: R$500,00 (quinhentos reais);  
• Bolsa para bolsista: R$400,00 (quatrocentos reais).  

5 – Das Condições de Desligamento do Aluno Bolsista 

I – Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 
graduação; 

II – Desistência;  

III – Coeficiente de rendimento geral menor que 6,0 (seis);  



 

 

IV – Acúmulo de 2 (duas) reprovações após seu ingresso no Centro de 
Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do 
Estado do Amapá;  

V – Descumprimento das condições e atribuições previstas nos itens 2 e 3 deste edital e;  

VI – Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do Centro de 
Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do 
Estado do Amapá ou com o ambiente universitário. 

6 – Da Inscrição  

 As inscrições para a seleção do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá, do Curso de 
Educação Física da UNIFAP serão realizadas no período das 08:30 horas do dia 19 até 
as 17 horas do dia 22 de Janeiro de 2016, no site do Curso de Educação Física 
(www2.unifap.br/edfisica/pss_pelarcap16/). 

6.1 – Dos documentos Necessários para Inscrição do Candidato  

• Ficha de inscrição do candidato devidamente preenchida (on line);  
• Histórico acadêmico atualizado (anexado no ato do preenchimento on-line);  
• Declaração que o candidato está devidamente matriculado no semestre vigente 

(2º semestre letivo de 2015) no curso de Educação Física da UNIFAP(anexado 
no ato do preenchimento on-line);  

• Declaração do candidato comprometendo-se a não possuir qualquer vínculo 
empregatício, nem estar recebendo outra modalidade de bolsa durante a vigência 
da bolsa do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e 
de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá(anexado no ato do preenchimento 
on-line);  

• Curriculum Lattes atualizado, com as respectivas comprovações (anexado no ato 
do preenchimento on-line);  

• Cópia do CPF;  
• Cópia da Carteira de Identidade.  

7 – Da Seleção dos Bolsistas  

 Será instituída a Comissão de Seleção pela Coordenação de Educação Física, 
sob a presidência do Coordenador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá, Prof. Dr. Demilto 
Yamaguchi da Pureza e do pesquisador do Centro, Prof. Ms. Alisson Vieira Costa. 
Caberá à Comissão de Seleção, a seleção do acadêmico candidato a bolsa. A Comissão 
de Seleção será formada por docentes do curso de Educação Física.  

 A seleção dos bolsistas para o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em 
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá, do Curso de 
Educação Física se dará através dos seguintes critérios: 

• Análise do histórico escolar, de caráter eliminatório e classificatório.  



 

 

• Análise do curriculum lattes e entrevista com a Comissão de Seleção, de caráter 
classificatório.  

• A seleção se fará em duas etapas. A primeira será a análise do histórico 
acadêmico e a segunda etapa será a analise do curriculum lattes e a entrevista.  

8 – DATA E LOCAL DA SELEÇÃO  

 No dia 25 de Janeiro será publicada a relação dos candidatos selecionados a 
entrevista a ser realizada no dia 26 de Janeiro de 2016, a partir das 14 h, no Laboratório 
de Biodinâmica do Movimento Humano (o candidato deverá trazer, obrigatoriamente, 
TODOS os documentos constantes no item 6.1). 

8.1- O resultado provisório da seleção será divulgado na provável data de 26 de janeiro 
de 2016, com a relação dos selecionados, através do site   www2.unifap.br/edfisica.  

8.2-  Caberá recurso à própria Comissão, no prazo de 01 (um) dia útil após a divulgação 
dos resultados da seleção, com a elaboração de documento endereçado a Coordenação 
do Curso de Educação Física. 

8.3- O resultado final será divulgado na provável data de 28 de janeiro de 2016, no site 
do Curso de Educação Física (www2.unifap.br/edfisica). 

8.4- Não caberá recurso sobre o resultado final. 

9 - DO ÍNICIO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA CLASSIFICA DO:  

 Dia 01 de Fevereiro de 2016 na sala do Laboratório de Biodinâmica do 
Movimento Humano. 

 

Macapá, 12 de Janeiro de 2016. 

 

Prof. Demilto Yamaguchi da Pureza 

Coordenador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de 
Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá 

 

Prof. Alisson Vieira Costa 

Pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de 
Lazer da Rede Cedes do Estado do Amapá 


