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Processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a discentes de graduação para atuação em                
atividades de extensão pelo edital do Editall para Apoio às Atividades de Enxtensão a serem realizadas                
na UFSCar em 2018    
(http://www.proex.ufscar.br/arquivos/editais/2018/edital-atividades-extensao-2018.pdf) e aprovação no    
Edital de Atividades de Extensão 2018 - Distribuição de Bolsas e Recursos            
(http://www.proex.ufscar.br/arquivos/editais/2018/editais-de-atividades-de-extensao-2018-rb.pdf). 
 
 

A Unidade de Atendimento à Criança - UAC/UFSCar abre processo de seleção para 6 
(seis) bolsistas em seis diferentes projetos de extensão. 

As bolsas referem-se ao período de agosto à dezembro de 2018 e equivalem ao              

montante de R$ 320,00 por mês (para cada uma das Atividades de Extensão). 

 

1. Dos projetos e requisitos para inscrição 

PROJETO COORDENADORA (S) NÚMERO 
DE BOLSAS 

REQUISITOS 

Contando 
histórias na UAC 

Gabriella Pizzolante 
da Silva 
 
Danitza Dianderas da   

Silva 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação de Pedagogia da 

UFSCar; 

● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos diurno 

e vespertino;  

● Ter experiência com crianças    

pequenas 

Yoga para  
crianças 

Nathalia Mayer Denari   

Petrilli 

 

Rosa Castilho 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação de Educação Física 

da UFSCar; 
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● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos diurno 

e vespertino; 

● Ter experiência com Yoga para     

crianças. 

Estudo em  
Serviço 

Maria José da Silva    

Rocha 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação de Pedagogia da 

UFSCar; 

● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos diurno 

e vespertino 

Tutoria de 
Estágio 

Maria José da Silva    

Rocha 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação de Pedagogia da 

UFSCar; 

● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos diurno 

e vespertino 

Experiências 
corporais e 
artísticas com 
bebês 

Maria Claudia Bullio 
Fragelli 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação em Terapia 

Ocupacional da UFSCar; 

● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos diurno 

e vespertino; 

● Ter experiência com educação    

e cultura; 

● Preferencialmente, tocar algum   

instrumento musical. 



Educação 
Matemática na 
infância: 
reflexões teóricas 
e metodológicas 
na Educação 
Infantil 

Priscila Domingues de 
Azevedo 

01 ● Estar matriculado(a) 

regularmente no curso de 

graduação em Pedagogia  da 

UFSCar; 

● Ter disponibilidade de 12 horas 

semanais, nos períodos 

vespertino e noturno; 

● Ter experiência com pesquisa    

em Educação Infantil e    

formação de professores. 

 

2. Da inscrição.  
A inscrição no processo seletivo se dará exclusivamente por inscrição on-line através do 

seguinte formulário: https://goo.gl/forms/z5al4ey8ZjCJ0KEA2 
 
3. Da seleção 

A seleção será realizada pela(s) coordenadora(s) de cada atividade, conforme os           
critérios estabelecidos pelo item 1 deste edital, considerando, prioritariamente a disponibilidade           
de horários bem como a Carta de Interesse que constam no formulário de inscrição disponível               
no item 2. 
 
4. Cronograma. 
Inscrição: 06 a 09 de agosto de 2018. 
Divulgação dos resultados: 13 de agosto de 2018, pelo site da UAC (www.uac.ufscar.br). 
 

5. Disposições Finais  
Os critérios de desempate serão estabelecidos pelas coordenadoras das atividades. A           

decisão de cada coordenadora é final e não caberá recurso. 

 

São Carlos, 06 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/z5al4ey8ZjCJ0KEA2
http://www.uac.ufscar.br/

