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ANEXO I 
 

Quadro de informações sobre programas/projetos de ensino, bolsas, carga horária semanal, vigência, requisitos, critérios/procedimentos para 
seleção e local/data/horário da seleção. 

 
Título do 

programa/projeto 
de ensino 

Resumo do projeto Coordenador/a Nº de 
bolsas CH* Vigência Requisitos 

Critérios e 
procedimentos 

para seleção 

Informações para 
seleção 

Monitoria de Ed. 
Física 

O projeto de ensino intitulado 
Monitoria de Educação Física foi criado 
em detrimento das demandas 
existentes para a disciplina de 
Educação Física no Campus Restinga, 
visto que essa disciplina possui forte 
vínculo com as práticas corporais e 
culturais dos/das estudantes. Para 
implementar essas demandas os 
objetivos do projeto são instituir, a 
partir das práticas da Educação Física, 
ações educativas pautadas na discussão 
da inclusão, a todas/todos estudantes 
do Campus Restinga, acompanhar 
didaticamente os/as estudantes com 
necessidades educacionais específicas 
na execução das atividades propostas 

Tatiana Silveira 1 12h 
18/10/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante regularmente 
matriculado e frequente no 
Campus Restinga e possuir 
disponibilidade no turno da 
manhã e/ou tarde. 

Entrevista 
Entrevista será por 

formulário enviado por e-
mail 
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nas aulas regulares de Educação Física, 
propor discussões que envolvam o 
corpo na contemporaneidade, através 
da temática da inclusão, proporcionar a 
apropriação do esporte, da ginástica e 
das atividades expressivas como 
elemento da cultura corporal do 
movimento humano. Por fim, 
esperamos através das ações propostas 
pela coordenadora e da atuação do 
bolsista do projeto que a temática da 
inclusão contemple as discussões e 
atividades propostas pela Educação 
Física no ensino profissional. 

* CH: carga horária semanal da bolsa 


