
                      

Projeto de Extensão: Follow-up do desenvolvimento motor de prematuros: 

identificação precoce de atrasos e incapacidades 

CHAMADA PÚBLICA – SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE EXTENSÃO / 2020 

  O Projeto de Extensão de Ação Contínua (PEAC) “Follow-up do desenvolvimento motor de 

prematuros: identificação precoce de atrasos e incapacidades”, do Curso de Fisioterapia da Universidade 

de Brasília foi contemplado com uma (01) bolsa de extensão pelo Edital PIBEX n° 01/2019, Programa 

Institucional de Bolsa de Extensão e assim torna público o processo de seleção e as inscrições para os 

interessados concorrerem a esta bolsa com vigência de março a outubro do ano de 2020 (8 meses).  

O período de inscrição será de 10/02/2020 até as 23h59 do dia 14/02/2020, EXCLUSIVAMENTE 

pelo e-mail da coordenadora de atividades do PEAC, Professora Kênnea M. A. Ayupe 

(kennea.almeida@gmail.com). Enviar com o “ASSUNTO” do e-mail, “Seleção PIBEX FOLLOW-UP”.  Para a 

inscrição o interessado deverá enviar os seguintes dados no corpo do texto do e-mail:  

- Nome completo / matrícula da UnB / link do currículo lattes / IRA / período. 

- Disponibilidade de horários no primeiro semestre de 2020 e previsão para 2020/2, demonstrando 15 

horas semanais disponíveis para o projeto. 

- Texto simples manifestando o interesse em ser bolsista do PEAC, destacando em que poderá contribuir 

com o projeto, sendo bolsista.  

  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO UTILIZADOS NA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES 

1. Atender ao estabelecido na RESOLUÇÃO DEX – 02/2018 e no item 4 “Condições para concessão de 

bolsas” do Edital PIBEX n° 01/2019 (ver página do DEX). 

2. Possuir interesse na temática de Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescente. 

3. Estar vinculado como membro voluntário do PEAC e participar de forma assídua das atividades do 

projeto. 

5. Ter disponibilidade para participar das atividades de extensão, ensino e pesquisa que o projeto se 

propõe.  

 

Critérios para desempate: 

1. Ser participante do Programa de Assistência Estudantil (PAES). 

2. Ter disponibilidade de participar do projeto durante todo o ano de 2020. 

3. Apresentar maior IRA.  

Seleção:  

Dia 17/02/2020 via análise dos documentos e entrevista (presencial ou por telefone). 

 

 

Brasília, 06 de fevereiro de 2020  

Profa. Dra. Aline Martins de Toledo - Coordenadora do PEAC  

Profa. Dra. Kênnea Martins Almeida Ayupe – Coordenadora das atividades do PEAC 

Curso de Fisioterapia - Faculdade de Ceilândia / UnB 


