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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS

DEPARTAMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ESTUDANTIS
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
ESPORTE / AUXÍLIO

Edital Nº01/201

A Universidade Federal do Amapá 
Comunitárias - PROEAC, em parceria com o Núcleo de Esporte e Lazer 
Esporte – DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)
publica este Edital para selecionar e conceder a 
em cursos de graduação presencial, selecionados por critérios socioeconômicos,
7.234/2010 que institui e dispõe acerca do Programa Nacional de Assis
(PNAES).  
 
1 DO OBJETIVO GERAL  
I. Incentivar a participação dos estudantes da UNIFAP
para a melhoria do seu desempenho acadêmico e em competições esportivas;
II. Auxiliar a viabilização de
aquisição de material esportivo, inscrições em competições, transporte, hospedagem e 
alimentação durante eventos esportivos.
 
2 DO PÚBLICO ALVO 
2.1 Para candidatar-se o Auxílio 
I. Estar matriculado e cursando qualquer Curso de Graduação da UNIFAP na modalidade
presencial; 
II . Ter disponibilidade de doze horas semanais, sem prejuízos a outras atividades acadêmicas;
III. Ter habilidade necessária para participar
auxiliar no desenvolvimento das atividades projetos relacionados à modalidade em que o 
candidato for selecionado; 
 
3 DO AUXÍLIO 
O Auxílio Atleta consiste na ajuda de custo no va
UNIFAP por meio de recurso financeiro do Programa Nacional e Assistência Estudantil 
(PNAES) e por meio de recurso da Extensão Universitária
3.1. EXTENSÃO: alunos que
socioeconômica;  
3.2. PNAES: Alunos que compro
socioeconômica. 
3.3. A analise socioeconômica dos estudantes
Psicossocial (DSP/PROEAC);
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  - AUXÍLIO DE INCENTIVO AO 
AUXÍLIO  ATLETA 2017 - Campus Marco Zero

2017 - DACE/PROEAC/UNIFAP– RETIFICADO
 

A Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, através da Pró-Reitoria de Extensão e Ações 
em parceria com o Núcleo de Esporte e Lazer – (NEL) da Divisão de 

DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)
ica este Edital para selecionar e conceder a auxílio Atleta à estudantes atletas matriculados 

graduação presencial, selecionados por critérios socioeconômicos,
7.234/2010 que institui e dispõe acerca do Programa Nacional de Assis

 
o dos estudantes da UNIFAP em atividades esportivas e contribuir 

melhoria do seu desempenho acadêmico e em competições esportivas; 
Auxiliar a viabilização de recursos aos estudantes que possam cobrir parte dos custos para 

material esportivo, inscrições em competições, transporte, hospedagem e 
eventos esportivos. 

Auxílio Atleta o estudante deverá atender aos seguintes requisitos:
culado e cursando qualquer Curso de Graduação da UNIFAP na modalidade

. Ter disponibilidade de doze horas semanais, sem prejuízos a outras atividades acadêmicas;
dade necessária para participar na modalidade esportiva em que se inscreveu, e 

liar no desenvolvimento das atividades projetos relacionados à modalidade em que o 

O Auxílio Atleta consiste na ajuda de custo no valor de R$ 200,0 (duzentos reais) paga pela 
por meio de recurso financeiro do Programa Nacional e Assistência Estudantil 

(PNAES) e por meio de recurso da Extensão Universitária. 
que comprovadamente, não estejam em situação de vulnerabilidade 

que comprovadamente estejam em situação de vulnerabilidade 

3.3. A analise socioeconômica dos estudantes será realizadas por assistentes sociais 
(DSP/PROEAC); 

REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS  
DEPARTAMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ESTUDANTIS  

CEP. 68906-970 
desport@unifap.br 

DE INCENTIVO AO 
Campus Marco Zero- 

RETIFICADO  02  

Reitoria de Extensão e Ações 
(NEL) da Divisão de 

DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)/PROGRAD, 
Atleta à estudantes atletas matriculados 

graduação presencial, selecionados por critérios socioeconômicos, no Decreto Nº 
7.234/2010 que institui e dispõe acerca do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

em atividades esportivas e contribuir 

recursos aos estudantes que possam cobrir parte dos custos para 
material esportivo, inscrições em competições, transporte, hospedagem e 

estudante deverá atender aos seguintes requisitos: 
culado e cursando qualquer Curso de Graduação da UNIFAP na modalidade 

. Ter disponibilidade de doze horas semanais, sem prejuízos a outras atividades acadêmicas; 
tiva em que se inscreveu, e 

liar no desenvolvimento das atividades projetos relacionados à modalidade em que o 

lor de R$ 200,0 (duzentos reais) paga pela 
por meio de recurso financeiro do Programa Nacional e Assistência Estudantil 

em situação de vulnerabilidade 

situação de vulnerabilidade 

será realizadas por assistentes sociais da Divisão 
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4 DAS INSCRIÇÕES 
4.1 O processo seletivo será realizado 
Esporte – DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)/PROGRAD 
parceria com a PROEAC por meio do Departamento de 
Divisão Psicossocial- DSP de acordo com as  seguintes fases:
 
FASE 1: Inscrições serão re
Física <www2.unifap.br/edfisica/aux_atleta_1
(Eliminatório /Classificatório)

FASE 2: ENTREGA DE DOCUMENTOS:
Devendo o candidato apresentar a documentação descrita 
analise socioeconômica, bem como 
mental para treinamentos e aptidão
2016; e ainda SELETIVA LOCAL (documento da FADAP
DE DISPONIBILIDADE  
representando a UNIFAP.   
cronograma de atendimento
(http://www2.unifap.br/edfisica
Educação Física – Bloco dos Professores)
 
FASE 3: ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO PERFIL ALUNO
Nesta Fase constará de uma avaliação do acadêmico sobre sua participação nos treinamentos 
das seleções, bem como, sua disponibilidade para participar das competições locais, nacionais e 
envolvimento nas escolas de esporte, que será realizado pela equipe do Colegiado de Educação 
Física do Campus no período de 
Física www2.unifap.br/edfisica

 
FASE 4: avaliação socioeconômica
PSICOSSOCIAL, do DACE/PROEAC
Consistirá em analise documental e poderá 
(Eliminatório /Classificatório)
 
4.2 É de responsabilidade do candidato a realização de consulta médica e entrega de
atestado médico aos professores de 
DESPORT. 

4.3. A relação Final dos selecionados estará disponibilizada no site da UNIFAP
4.4. A qualquer tempo poderão ser solicitados 
equipe DSP/PROEAC ou DESPORT/CCEF.
 
5 DA QUANTIDADE E VALOR DA AUXÍLIO ATLETA POR 
ESPORTIVA: 
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O processo seletivo será realizado pelo Núcleo de Esporte e Lazer – (NEL) da Divisão de 
DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)/PROGRAD 

a PROEAC por meio do Departamento de Ações Comunitárias 
de acordo com as  seguintes fases: 

o realizadas on-line (no site da Coordenação do Curso Educação 
www2.unifap.br/edfisica/aux_atleta_17>). No período de 03/04/201

(Eliminatório /Classificatório) 

: ENTREGA DE DOCUMENTOS: (Após análise da 1º FASE)  
apresentar a documentação descrita no cheque list (Anexo II

analise socioeconômica, bem como o LAUDO MÉDICO  (atestando sua capacidade física e 
mental para treinamentos e aptidão); COMPROVANTE o qual participou do JUB’s
2016; e ainda SELETIVA LOCAL (documento da FADAP ou DESPORT) e 

 (Anexo III) para participação nos treinamentos e eventos 
   Os Estudantes deverão entrega a documentação conforme 

dimento à ser publicado na página do Curso de Educação Física 
http://www2.unifap.br/edfisica) Campus Marco Zero – Macapá (Coordenação do Curso de 

Bloco dos Professores). (Eliminatório /Classificatório) 

ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO PERFIL ALUNO-ATLETA  
Nesta Fase constará de uma avaliação do acadêmico sobre sua participação nos treinamentos 
das seleções, bem como, sua disponibilidade para participar das competições locais, nacionais e 

as de esporte, que será realizado pela equipe do Colegiado de Educação 
Física do Campus no período de à ser publicado pela comissão (sítio do curso de Educação 

www2.unifap.br/edfisica). (Eliminatório /Classificatório) 

avaliação socioeconômica, com a equipe da DIVISÃO DE SERVIÇO 
, do DACE/PROEAC, que definirá o perfil socioeconômico do

Consistirá em analise documental e poderá ocorrer entrevista e/ou visita 
(Eliminatório /Classificatório) 

É de responsabilidade do candidato a realização de consulta médica e entrega de
atestado médico aos professores de Educação Física e/ou Comissão do Certame, Chefe do 

A relação Final dos selecionados estará disponibilizada no site da UNIFAP
. A qualquer tempo poderão ser solicitados documentos adicionais aos candidatos/as, pela 

equipe DSP/PROEAC ou DESPORT/CCEF. 

DA QUANTIDADE E VALOR DA AUXÍLIO ATLETA POR 

(NEL) da Divisão de 
DESPORT da Coordenação do Curso de Educação Física (CCEF)/PROGRAD em 

Ações Comunitárias - (DACE) e da 

line (no site da Coordenação do Curso Educação 
/2017 a 13/04/2017. 

Anexo II) para fins de 
(atestando sua capacidade física e 

o qual participou do JUB’s 2015 e 
e DECLARAÇÃO 

para participação nos treinamentos e eventos 
Os Estudantes deverão entrega a documentação conforme 
à ser publicado na página do Curso de Educação Física 

(Coordenação do Curso de 

 
Nesta Fase constará de uma avaliação do acadêmico sobre sua participação nos treinamentos 
das seleções, bem como, sua disponibilidade para participar das competições locais, nacionais e 

as de esporte, que será realizado pela equipe do Colegiado de Educação 
(sítio do curso de Educação 

com a equipe da DIVISÃO DE SERVIÇO 
o perfil socioeconômico do candidato/a. 

ocorrer entrevista e/ou visita domiciliar. 

É de responsabilidade do candidato a realização de consulta médica e entrega de 
e/ou Comissão do Certame, Chefe do 

A relação Final dos selecionados estará disponibilizada no site da UNIFAP; 
documentos adicionais aos candidatos/as, pela 

DA QUANTIDADE E VALOR DA AUXÍLIO ATLETA POR MODALIDADE 
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AUXÍLIOS/MODALIDADE

AT06 Atletismo 

AT01 Basquetebol 

AT04 Futsal 

AT03 Handebol 

AT07 Lutas  

AT05 Natação 

AT08 Tênis de Mesa  

AT02 Voleibol 

AT09 Xadrez  

TOTAL GERAL DE VAGAS  
5.0.1. Haverá vagas para Pessoas Com deficiência 
deficiência, nos termos do, Decreto Federal nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, art. 46 
Regulamenta pela Lei Federal nº 7.853/89.

5.1.  No formulário na internet, deverá info
deficiência. 

5.2. Na Fase 2 Encaminhar o laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) 
espécie e o grau ou nível de defici
Classificação Internacional de Doença

5.3. As PcD que não declararem essa condição, no período das inscrições On
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situ

5.4. Somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência nas modalidades 
com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco), de forma a atender à lei.

5.5. As vagas definidas às PcD que não forem providas por falta de candidatos, por
no Processo Seletivo neste Edital
candidatos, observada a ordem geral de classificação.
5.5.1. Atender o preenchimento das vagas conforme disponibilidade sendo: 
5.5.1.1. Preenchimento da modalidade 
5.5.1.2. Preenchimento da modalidade
5.5.1.3. Preenchimento da modalidade
5.5.1.4. Preenchimento da modalidade
5.5.1.5. Preenchimento da modalidade
5.5.1.6. Preenchimento da modalidade
5.5.1.7. Preenchimento da modalidade 
5.5.1.8. Preenchimento da modalidade NATAÇÃO;
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AUXÍLIOS/MODALIDADE  
VAGAS 
OFERTADAS 

V
A

G
A

S
 

O
F

E
R

T
A

D
A

S
 

P
cD

 

T
ot

al
 

de
 

02 01 03 

08 01 09 

08 01 09 

08 01 09 

04 01 05 

01 01 02 

01 01 02 

08 01 09 

01 01 02 

 41 09 50 

Haverá vagas para Pessoas Com deficiência - PcD. Serão reservadas às pessoas com 
deficiência, nos termos do, Decreto Federal nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, art. 46 
Regulamenta pela Lei Federal nº 7.853/89. 

.  No formulário na internet, deverá informar a sua condição de deficiente, tipo de 

. Na Fase 2 Encaminhar o laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a 
de deficiência, com expressa referência  ao  código  correspondente  da  

Classificação Internacional de Doença-CID (Decreto nº 3.298/99). 

. As PcD que não declararem essa condição, no período das inscrições On-
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação. 

. Somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência nas modalidades 
com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco), de forma a atender à lei. 

. As vagas definidas às PcD que não forem providas por falta de candidatos, por
Edital – DACE/PROEAC 2017, serão preenchidas pelos 

candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
.1. Atender o preenchimento das vagas conforme disponibilidade sendo:  
1.1. Preenchimento da modalidade BASQUETEBOL; 
.1.2. Preenchimento da modalidade FUTSAL; 
1.3. Preenchimento da modalidade VÔLEI; 
1.4. Preenchimento da modalidade LUTAS; 
1.5. Preenchimento da modalidade HANDEBOL; 

modalidade TÊNIS DE MESA; 
. Preenchimento da modalidade ATLETISMO; 

1.8. Preenchimento da modalidade NATAÇÃO; 

V
ag

as
 p

or
 

m
od

al
id

a
de

 
V

al
or

 
U

ni
tá

ri
o 

do
 

A
ux

ili
o 

 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

 R$ 200,00 

  

PcD. Serão reservadas às pessoas com 
deficiência, nos termos do, Decreto Federal nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, art. 46 

rmar a sua condição de deficiente, tipo de 

meses, atestando a 
referência  ao  código  correspondente  da  

-line, não poderão, 

. Somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência nas modalidades 

. As vagas definidas às PcD que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação 
serão preenchidas pelos demais 
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5.5.1.9. Preenchimento da modalidade XADREZ;
 
 
6 DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1 Os recursos financeiros, de que trata o presente Edital, 
de Assistência Estudantil (PNAES)
6.2 O repasse financeiro ao estudante 
bancário em CONTA PESSOAL DO
informada no ato de inscrição, não sendo aceitas contas poupança
terceiros. 
6.3 A liberação dos recursos estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da 
PROEAC. 
 
7 DAS ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA
7.1 Os beneficiários do auxílio 
dedicação de 12 (doze) horas semanais à 
7.2 O discente deverá apresentar um relatório especí
assinado pelo próprio discente e
Núcleo de Esporte e Lazer –
Curso de Educação Física, até o 
Física de cada mês, de vigência d
7.2.1. Será efetuado um sistema de atendimento, de forma agendada
envio para que seja feito análise ou assinatura 
7.3 A não apresentação do relatório até o dia 
pagamento do AUXÍLIO para o discente no referido mês.
7.4 A reincidência injustificada por 2 (dois) meses, consecutivos ou não, implicará na exclusão
do bolsista do programa; 
7.5 A avaliação do desempenho das equipes e dos alunos atletas beneficiários será 
responsabilidade do Núcleo de Esporte e Lazer 
Coordenação do Curso de Educação Física
7.6. O Discente deverá possuir bom dese
7.7. Deverá manter o coeficiente acadêmico acima de 50%.
 
8 DO CANCELAMENTO DA 
8.1 O estudante terá seu auxílio 
I. Por solicitação do estudante;
II . Por reprovação ou trancamento de 
cursadas no período de vigência d
III . Por constatação de fraude das informações prestadas pelo estudante durante qualquer etapa 
do processo seletivo; 
IV. Por integralização, abandono, trancamento geral de matrícula ou perda do vínculo 
acadêmico; para outra habilitação do curso que concluiu
V. Por negligência na realização das tarefas de contrapartida definidas neste edital.
 
 
9 DAS IRREGULARIDADES
9.1 Configura irregularidade cometida por estudantes participantes deste processo seletivo:
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5.5.1.9. Preenchimento da modalidade XADREZ; 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
.1 Os recursos financeiros, de que trata o presente Edital, são oriundos do Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES), e Extensão Universitária 
ao estudante contemplado com auxílio dar-se-á através de depósito 

CONTA PESSOAL DO ESTUDANTE BENEFICIADO, 
rmada no ato de inscrição, não sendo aceitas contas poupança, conta fácil

.3 A liberação dos recursos estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da 

DAS ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA  
o auxílio Atleta oferecerão contrapartidas acadêmicas, através da

dedicação de 12 (doze) horas semanais à atividade fim deste edital; 
á apresentar um relatório específico de suas atividades devidamente 
discente e por seu orientador, em modelo (Anexo IV

– (NEL) da Divisão de Esporte – DESPORT da Coordenação do 
, até o dia 5 às 14h através do sistema on-line, do Curso de Educaç

, de vigência do auxílio. 
efetuado um sistema de atendimento, de forma agendada, até uma semana antes do 

lise ou assinatura no DESPORT, do referido relatório. 
A não apresentação do relatório até o dia 5 de cada mês implicará na suspensão de

para o discente no referido mês. 
.4 A reincidência injustificada por 2 (dois) meses, consecutivos ou não, implicará na exclusão

A avaliação do desempenho das equipes e dos alunos atletas beneficiários será 
responsabilidade do Núcleo de Esporte e Lazer – (NEL) da Divisão de Esporte 
Coordenação do Curso de Educação Física. 
.6. O Discente deverá possuir bom desempenho acadêmico e esportivo; 
.7. Deverá manter o coeficiente acadêmico acima de 50%. 

DO CANCELAMENTO DA AUXÍLIO 
eu auxílio cancelada nos seguintes casos: 

I. Por solicitação do estudante; 
. Por reprovação ou trancamento de matrícula injustificada, em duas ou mais disciplinas 

cursadas no período de vigência do auxílio, por semestre letivo; 
. Por constatação de fraude das informações prestadas pelo estudante durante qualquer etapa 

abandono, trancamento geral de matrícula ou perda do vínculo 
acadêmico; para outra habilitação do curso que concluiu; 

. Por negligência na realização das tarefas de contrapartida definidas neste edital.

DAS IRREGULARIDADES  
cometida por estudantes participantes deste processo seletivo:

são oriundos do Programa Nacional 

á através de depósito 
ESTUDANTE BENEFICIADO, que deverá ser 

, conta fácil ou conta de 

.3 A liberação dos recursos estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da 

oferecerão contrapartidas acadêmicas, através da 

fico de suas atividades devidamente 
IV) fornecido pelo 

DESPORT da Coordenação do 
line, do Curso de Educação 

uma semana antes do 
ório.  

de cada mês implicará na suspensão de 

.4 A reincidência injustificada por 2 (dois) meses, consecutivos ou não, implicará na exclusão 

A avaliação do desempenho das equipes e dos alunos atletas beneficiários será de 
(NEL) da Divisão de Esporte – DESPORT da 

, em duas ou mais disciplinas 

. Por constatação de fraude das informações prestadas pelo estudante durante qualquer etapa 

abandono, trancamento geral de matrícula ou perda do vínculo 

. Por negligência na realização das tarefas de contrapartida definidas neste edital. 

cometida por estudantes participantes deste processo seletivo: 
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I. Não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, na forma prevista neste Edital e caso seja
solicitado (em qualquer fase do processo)
II. O recebimento do auxílio 
matrícula, ou reprovados; 
III. Para fins de verificação, será
auxílio, o histórico escolar do
IV. A inexatidão nas declarações verbais e escrita
irregularidades de documentos (falsificação ou fraude) ou outras de qualquer natureza que não
atendam às exigências deste Edital.
V. o não cumprimento das atividades de con
 
9.2 As informações prestadas pelos estudantes candidatos ou bolsistas ficarão
299 do Código Penal brasileiro, Lei 2848/40: “Art. 299 
particular, declaração que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer inseri
diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante”.
 
10 DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS
 
10.1. O Estudante que se sentir prejudicado poderá 
resultado provisório conforme cronograma (
do Núcleo de Esporte e Lazer 
de Esportes) e das 14h30 às 16h na Coorden
Campus Marco Zero – Macapá
10.2. Só serão aceitos recursos por escrito interposto pelo próprio candidato ou seu 
representante legal na forma do Formulário de Recurso, anexo II
10.3. O candidato deverá aguardar o resultado do recurso, que será apresentado em parecer 
fundamentado, e poderá ser convocado para entrevista ou outros procedimentos para melhores 
esclarecimentos quanto ao recurso.
10.4. Os recursos em que não constar justificativa fundamentada não serão considerados para 
fins de avaliação e serão automaticamente descartados.
10.5. Não haverá recurso de recurso.
 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - O estudante deverá conhecer este edital e certificar
exigidos para ser beneficiado com este 
11.2 - A efetivação da inscrição do estudante significará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre os quais não p
desconhecimento. 
11.3 - O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao processo é de
responsabilidade exclusiva do estudante.
11.4 - A classificação produz somente a expectativ
Atleta os selecionados deverão cumprir todas as fases definidas no edital referente ao processo 
seletivo e assinatura do Termo de Compromisso do benefício que vier a receber.
11.5 O Termo de Compromisso definirá os direitos e deveres do beneficiário, as formas de 
execução, fiscalização, desligamento, avaliação do programa e outras definições cabíveis, 
constituindo-se no compromisso formal do estudante com a UNIFAP e desta com o estudante.
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Não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, na forma prevista neste Edital e caso seja
solicitado (em qualquer fase do processo); 

auxílio por alunos formados, desvinculados, desligados, que trancarem

Para fins de verificação, será analisado, ao final de cada semestre, durante a vigência 
, o histórico escolar do estudante. 

A inexatidão nas declarações verbais e escritas, inverdades, omissões de dados relevantes,
irregularidades de documentos (falsificação ou fraude) ou outras de qualquer natureza que não
atendam às exigências deste Edital. 

o não cumprimento das atividades de contrapartida descritas no Edital. 

informações prestadas pelos estudantes candidatos ou bolsistas ficarão
299 do Código Penal brasileiro, Lei 2848/40: “Art. 299 - Omitir, em documento
particular, declaração que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer inserir declaração
diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante”. 

CONTRA OS RESULTADOS 

10.1. O Estudante que se sentir prejudicado poderá apresentar recurso em 48 horas, após o 
resultado provisório conforme cronograma (ANEXO I ) nos horários das 8h30 às 11h
do Núcleo de Esporte e Lazer – (NEL) da Divisão de Esporte – DESPORT, (

14h30 às 16h na Coordenação do Curso de Educação Física
Macapá (Bloco dos Professores); 

. Só serão aceitos recursos por escrito interposto pelo próprio candidato ou seu 
representante legal na forma do Formulário de Recurso, anexo III do presente Edital.

. O candidato deverá aguardar o resultado do recurso, que será apresentado em parecer 
fundamentado, e poderá ser convocado para entrevista ou outros procedimentos para melhores 
esclarecimentos quanto ao recurso. 

m que não constar justificativa fundamentada não serão considerados para 
fins de avaliação e serão automaticamente descartados. 

Não haverá recurso de recurso. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O estudante deverá conhecer este edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos

exigidos para ser beneficiado com este auxílio Atleta. 
A efetivação da inscrição do estudante significará o conhecimento e a tácita aceitação das

normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre os quais não p

O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao processo é de
responsabilidade exclusiva do estudante. 

A classificação produz somente a expectativa de direito. Para efetivação 
s selecionados deverão cumprir todas as fases definidas no edital referente ao processo 

seletivo e assinatura do Termo de Compromisso do benefício que vier a receber.
11.5 O Termo de Compromisso definirá os direitos e deveres do beneficiário, as formas de 
execução, fiscalização, desligamento, avaliação do programa e outras definições cabíveis, 

se no compromisso formal do estudante com a UNIFAP e desta com o estudante.

Não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, na forma prevista neste Edital e caso seja 

desvinculados, desligados, que trancarem 

analisado, ao final de cada semestre, durante a vigência do 

s, inverdades, omissões de dados relevantes, 
irregularidades de documentos (falsificação ou fraude) ou outras de qualquer natureza que não 

informações prestadas pelos estudantes candidatos ou bolsistas ficarão sujeitas ao Art. 
Omitir, em documento público ou 

r declaração falsa ou 
diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

apresentar recurso em 48 horas, após o 
8h30 às 11h na Sala 

, (Sala do Ginásio 
ação do Curso de Educação Física situada no 

. Só serão aceitos recursos por escrito interposto pelo próprio candidato ou seu 
do presente Edital. 

. O candidato deverá aguardar o resultado do recurso, que será apresentado em parecer 
fundamentado, e poderá ser convocado para entrevista ou outros procedimentos para melhores 

m que não constar justificativa fundamentada não serão considerados para 

de que preenche todos os requisitos 

A efetivação da inscrição do estudante significará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre os quais não poderá alegar 

O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao processo é de 

a de direito. Para efetivação no Auxílio 
s selecionados deverão cumprir todas as fases definidas no edital referente ao processo 

seletivo e assinatura do Termo de Compromisso do benefício que vier a receber. 
11.5 O Termo de Compromisso definirá os direitos e deveres do beneficiário, as formas de 
execução, fiscalização, desligamento, avaliação do programa e outras definições cabíveis, 

se no compromisso formal do estudante com a UNIFAP e desta com o estudante. 
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11.5.1. O Processo Seletivo para benefício do Programa de Assistência Estudantil 
Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade de 1 (um) ano, podendo ser 
renovado por igual período, contados a partir do lançamento deste Edital.

11.5.2. O/s beneficiado/s através do Processo Seletivo para benefício do Programa de 
Assistência Estudantil - Auxílio Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade 
de 1 (um) ano, podendo ser renovado por igual período (desde que esteja enquadrado nos itens 
2, 7 e 8, 9 e 11.08 do referido Edital 01/2017
final.  

a) período de vigência do Auxílio:

b) Fica a cargo do professor educador físico responsável pela modalidade a qual pertença o 
atleta, a solicitação de prorrogação da mesma, após devida avaliação.

c) O Auxílio Bolsa Atleta será cancelado automaticamente quando o estudante concluir o curso 
ou trancar matrícula. 

11.6 - A perda dos prazos e horários ou o descumprimento de qualquer obrigação
todos os candidatos, sem justificativa conforme o 
atendimento (à ser publicado pela comissão)
11.7. A documentação entregue por ocasião da inscrição, bem como formulários, requerimentos 
e outros passarão a compor o arquivo do processo seletivo 
candidatos que não forem classificados no certame
DATA  LOCAL 

24/05/2017 – Quarta-feira  DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

26/05/2017 – Sexta-feira  DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

31/05/2017 – Quarta-feira  DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

02/06/2017 – Sexta-feira DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

07/06/2017 – Quarta-feira DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

09/06/2017 – Sexta-feira DESPORT 

Coord. do Curso de Ed. Física 

14/06/2017 – Quarta-feira DESPORT 
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O Processo Seletivo para benefício do Programa de Assistência Estudantil 
Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade de 1 (um) ano, podendo ser 
renovado por igual período, contados a partir do lançamento deste Edital. 

iciado/s através do Processo Seletivo para benefício do Programa de 
Auxílio Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade 

de 1 (um) ano, podendo ser renovado por igual período (desde que esteja enquadrado nos itens 
8, 9 e 11.08 do referido Edital 01/2017-DACE/PROEAC), contados a partir do resultado 

período de vigência do Auxílio: abril de 2017 a maio de 2018. 

Fica a cargo do professor educador físico responsável pela modalidade a qual pertença o 
a solicitação de prorrogação da mesma, após devida avaliação. 

O Auxílio Bolsa Atleta será cancelado automaticamente quando o estudante concluir o curso 

A perda dos prazos e horários ou o descumprimento de qualquer obrigação
todos os candidatos, sem justificativa conforme o (Anexo I) e possíveis prazos cronograma de 

(à ser publicado pela comissão), acarretará na imediata desclassificação.
11.7. A documentação entregue por ocasião da inscrição, bem como formulários, requerimentos 
e outros passarão a compor o arquivo do processo seletivo e serão devolvidos APENAS aos 
candidatos que não forem classificados no certame, conforme cronograma abaix

LOCAL  HORÁRIO 

DESPORT – MANHÃ  

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE  

MANHÃ

TARDE

DESPORT – MANHÃ  

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE 

MANHÃ

TARDE

DESPORT – MANHÃ   

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE  

MANHÃ: 8:30h as 11:40h

TARDE: 14:30h as 16:40h

DESPORT – MANHÃ  

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE 

MANHÃ

TARDE

DESPORT – MANHÃ   

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE  

MANHÃ: 8:30h as 11:40h

TARDE: 14:30h as 16:40h

DESPORT – MANHÃ  

Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE 

MANHÃ

TARDE

DESPORT – MANHÃ   MANHÃ

O Processo Seletivo para benefício do Programa de Assistência Estudantil - Auxílio 
Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade de 1 (um) ano, podendo ser 

iciado/s através do Processo Seletivo para benefício do Programa de 
Auxílio Incentivo ao Esporte/AUXÍLIO ATLETA 2017 terá validade 

de 1 (um) ano, podendo ser renovado por igual período (desde que esteja enquadrado nos itens 
DACE/PROEAC), contados a partir do resultado 

Fica a cargo do professor educador físico responsável pela modalidade a qual pertença o 

O Auxílio Bolsa Atleta será cancelado automaticamente quando o estudante concluir o curso 

A perda dos prazos e horários ou o descumprimento de qualquer obrigação imposta a 
e possíveis prazos cronograma de 

acarretará na imediata desclassificação. 
11.7. A documentação entregue por ocasião da inscrição, bem como formulários, requerimentos 

e serão devolvidos APENAS aos 
, conforme cronograma abaixo:  

HORÁRIO  

MANHÃ : 8:30h as 11:40h 

TARDE : 14:30h as 16:40h 

MANHÃ : 8:30h as 11:40h 

TARDE : 14:30h as 16:40h 

MANHÃ: 8:30h as 11:40h 

TARDE: 14:30h as 16:40h 

MANHÃ : 8:30h as 11:40h 

TARDE : 14:30h as 16:40h 

MANHÃ: 8:30h as 11:40h 

TARDE: 14:30h as 16:40h 

MANHÃ : 8:30h as 11:40h 

TARDE : 14:30h as 16:40h 

MANHÃ : 8:30h as 11:40h 
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Coord. do Curso de Ed. Física 

11.7.1 Após 30 (trinta) dias da homologação do resultado deste Processo Seletivo e não 
havendo qualquer pendência com relação a esse resultado, é facultada aos executores do 
certame a incineração (eliminação)
eletrônicos pelo prazo de validade do Processo
11.08 Os casos omissos neste Edital ou posterior regulamentação dos benefícios ofertados são 
de competência do Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias
termos da legislação em vigor.
 

Pró-

Chefe da Divisão de Esportes
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Coord. do Curso de Ed. Física - TARDE  TARDE

) dias da homologação do resultado deste Processo Seletivo e não 
havendo qualquer pendência com relação a esse resultado, é facultada aos executores do 

(eliminação) dos registros escritos, mantendo-se, todavia, os registros 
s pelo prazo de validade do Processo.  

Os casos omissos neste Edital ou posterior regulamentação dos benefícios ofertados são 
Reitor de Extensão e Ações Comunitárias e Divisão de Esportes

termos da legislação em vigor. 

Macapá, AP, 12 de abril de 2017

 
Rafael Pontes Lima 

Reitor de Extensão e Ações Comunitárias 
Portaria nº 1329/2014-UNIFAP 

 
 
 
 
 

Marcos Silva Albuquerque 
Chefe da Divisão de Esportes - DESPORT 

Portaria 1806/2016 - UNIFAP 
 

TARDE : 14:30h as 16:40h 

) dias da homologação do resultado deste Processo Seletivo e não 
havendo qualquer pendência com relação a esse resultado, é facultada aos executores do 

se, todavia, os registros 

Os casos omissos neste Edital ou posterior regulamentação dos benefícios ofertados são 
e Divisão de Esportes, nos 

12 de abril de 2017.  


