
 
 

 EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 4º 
CICLO DO PROJETO FORMAÇÃO CORPORAL 

CATEGORIA ALUNO-PRATICANTE 

Número: 

CCG-FOR-05 

Aprovação: 
 

Diretoria de 
Operações 

REVISÃO:02 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE: BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

UNIDADE: UNAMA- ALCINDO CACELA 

A Universidade da Amazônia - UNAMA, sediada na Av. Alcindo Cacela, 287, Bairro do Umarizal, faz saber a 
todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o 4º Ciclo do “Projeto 
Formação Corporal – Categoria ALUNO-PRATICANTE”, nos seguintes termos: 

1. Dos requisitos: 
1.1 O candidato deve estar regularmente no curso de Fisioterapia da UNAMA. 

2. Das inscrições: 
2.1 O Candidato deve efetuar sua inscrição na página da UNAMA na internet através do endereço 

https://extensão.unama.br; 
3. Da Seleção: 
3.1 Para os alunos veteranos, a seleção será feita através do rendimento acadêmico acumulado até o 

semestre letivo 2017.2, expresso pela Média Global. Para alunos ingressantes em 2018.1, a seleção será 
feita através de prova escrita, baseada em artigos científicos relacionados à temática consciência 
corporal, os quais serão disponibilizados em formato digital, via e-mail, aos candidatos inscritos; A 
distribuição de vagas entre veteranos e ingressantes guardará relação de proporcionalidade ao 
número de candidatos inscritos, dentre os referidos grupos. 

4. Das vagas e vivências ofertadas: 
4.1 O período de vigência do projeto, para a categoria aluno-praticante, será de 26 de março a 11 de junho 

de 2018; 
4.2 Serão ofertadas 20 vagas, distribuídas em 04 grupos de trabalho, sendo 02 grupos no turno vespertino 

(05 vagas para cada grupo) e 02 grupos no noturno (também 50 vagas para cada grupo); 
4.3 Cada aluno selecionado deverá cumprir um total de 24h de atividades no presente ciclo do projeto, 

distribuídas em: 01 encontro de abertura do ciclo (2h); avaliação inicial (2h); 06 encontros de prática 
corporal (2h cada encontro); 02 encontros teóricos (2h cada encontro); avaliação final (2h) e encontro 
de encerramento do ciclo (2h); 

4.4 Os encontros de práticas corporais envolverão a experimentação de exercícios terapêuticos nas 
modalidades de consciência corporal e treinamento funcional, os quais serão conduzidos por 
alunos-instrutores do projeto. 

4.5 As atividades serão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia da UNAMA - FISIOCLÍNICA 

5. Dos critérios para comprovação de participação no projeto: 
5.1 A emissão do certificado de participação no projeto será condicionada ao cumprimento de frequência 

mínima de 75% em todas as atividades, sendo indispensável a participação na avaliação final. 

6. Cronograma: 

DATA (horário) ATIVIDADES LOCAL 
08 a 16/03 Inscrições https://extensao.unama.br 

20/03 (17h30 às 18h30) Prova escrita para alunos ingressantes 
UNAMA – Alcindo Cacela – Bloco C 
– sala C201  

23/03 Publicação de resultados  

Clínica Escola de Fisioterapia 

26/03 Abertura do ciclo 
02 a 06/04 Período de avaliação inicial 

09/04 a 25/05 Encontros teóricos e de prática corporal 
28/05 a 01/06 Período de avaliação final 

12/06 Encerramento do ciclo 

Belém 01 de março de 2018 

 
Rodrigo Pereira Corrêa 

Coordenador do Curso de Fisioterapia 
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