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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS
Rodovia CE 060 – Km51, Unidade Acadêmica dos Palmares , Acarape/CE, CEP 62785-000

 

EDITAL PROPAE UNILAB Nº 04/2022
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA UNIVERSITÁRIA DA UNILAB

A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (PROPAE), através da Divisão de Assistência à Saúde do Estudante - DIASE, no uso de suas atribuições legais no
uso de suas atribuições legais, de acordo com a PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 51, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022, torna pública a abertura de inscrições para o
processo de seleção de estudantes para prá�ca de a�vidades �sicas na Academia Universitária.

1. OBJETO

1.1. Cons�tui objeto do presente Edital a seleção de estudantes do curso de graduação presencial para Academia Universitária da Unilab.

1.2. A seleção para a a�vidade de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade da DIASE com apoio do  Núcleo de Atendimento
Social ao Estudante (NAE) e da Comissão de Seleção e de Acompanhamento de Permanência do Estudante (COSAPE), cons�tuída nos termos das normas
ins�tucionais:

2. OBJETIVO

2.1. Selecionar estudantes para prá�ca de a�vidades �sicas na Academia Universitária com a finalidade de promover a saúde, o lazer, o cuidado integral e
fomentar a autonomia sobre escolhas de hábitos mais saudáveis contribuindo para qualificar a vivência universitária, a socialização, a integração e a
permanência no ambiente estudan�l.

3. PÚBLICO-ALVO

3.1. Representam o público-alvo dessa seleção os estudantes matriculados regularmente em cursos de graduação presencial nos cursos da UNILAB, dos campi
do Ceará. para a Academia Universitária;

4. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO

4.1. A(O) candidata(o) deve atender aos seguintes requisitos:

a) Ser estudante de graduação regularmente matriculado na UNILAB na modalidade presencial;

b) Ter disponibilidade de frequentar os atendimentos nos horários ofertados.

5. DA DISPONIBILIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

5.1. Serão ofertadas 108 (cento e oito) vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas imediatas, distribuídas igualmente em 3 (três) turmas, e 72 (setenta e duas) vagas
para cadastro de reservas. Conforme descrito na tabela a seguir:

Tabela 1. Relação de vagas para beneficiários do PAES, ampla concorrência e para cadastro de reserva

Público-alvo
Vagas

Duração no programa
Beneficiários do PAES Ampla concorrência Cadastro de reservas TOTAL

Discentes de graduação da Unilab 18 18 72 108 12 meses

             

5.2. Serão reservadas 50% das vagas, por turma, para estudantes beneficiários do Programa de Assistência Estudan�l - PAES.

5.3. As vagas des�nadas aos beneficiários do PAES, quando não ocupadas por insuficiência de inscritos ou aprovados, serão remanejadas para convocação dos
aprovados em ampla concorrência.

6. DA DURAÇÃO, DOS HORÁRIOS E DAS VAGAS

6.1. O programa de treinamento terá duração máxima de 1 (uma) hora, não podendo a(o) discente permanecer em sala por tempo superior a este.

6.2. A duração do programa será de 12 (doze) meses.

6.3. A DIASE reserva-se o direito de alterar o número de vagas, turmas e/ou os dias dos treinamentos programados, sem aviso prévio.

6.4. A DIASE manterá um cadastro de reserva com candidatos classificados conforme classificação divulgada, para eventuais subs�tuições e/ou ampliações no
número de vagas.

6.5. Os horários e as vagas estão descritas no quadro a seguir:

Tabela 2. Distribuição das vagas ofertadas

Turno Horário Dias Vagas Reservado para o PAES (50%) Ampla concorrência (50%) Cadastro de reservas

Manhã
8:30 às 9:30 Terça, Quarta e Quinta 12 6 6 24

9:30 às 10:30 Terça, Quarta e Quinta 12 6 6 24

Tarde 15:00 às 16:00 Terça, Quarta e Quinta 12 6 6 24

 

7. DAS INSCRIÇÕES            

7.1. As inscrições iniciam às 09 horas do dia 07/11  e terminam às 16 horas do dia 09/11/2022, horário de Redenção/CE.

7.2. Para a realização das inscrições, os estudantes interessados deverão realizar os seguintes procedimentos:

a) Acessar o endereço eletrônico da Unilab, onde estarão disponíveis o Edital de abertura e suas informações complementares, além do formulário de inscrição;
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b) Preencher o formulário eletrônico de inscrição: h�ps://forms.gle/LqEKERF9bi3B1qfX8, é  necessário possuir uma conta do Google e realizar o login. Caso não
tenha, precisará criar uma conta.

c) Anexar eletronicamente os documentos exigidos, a saber:

I. Cópia do Histórico Acadêmico, formato PDF.

II. Declaração ou Atestado de matrícula do semestre vigente com a UNILAB, formato PDF - Não é necessário a assinatura da coordenação do curso.

III.  Anexar a cópia do RG ou Passaporte, em formato imagem (.JPEG ou .JPG).

7.3. A(o) candidata(o) deverá confirmar se seus dados (nome, e-mail, CPF/PASSAPORTE etc.) estão corretos antes de enviar o formulário de inscrição

7.4. A inscrição será feita em uma única vez e é de responsabilidade da(o) aluna(o). Dados enviados incompletos, incorretos ou não enviados por mo�vos de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados implicarão na exclusão do certame.

8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DE DESEMPATE

8.1. Os estudantes serão selecionados seguindo a ordem de inscrição, ou seja, a ordem crescente do primeiro ao úl�mo inscrito, respeitando a distribuição das
vagas previstas na tabela 2, item 6.5 deste edital.

8.2.Para efeito de classificação caso haja empate, os critérios de desempate serão sucessivamente

a) Integralização maior

b) Maior idade.

9. DA MATRÍCULA NA ACADEMIA UNIVERSITÁRIA

9.1. No ato da matrícula o discente deverá entregar:

a) 2 (duas) fotografias 3X4 (de frente e recente);

b) Entrega do atestado médico;

I. Serão aceitos, para fins de comprovação de ap�dão para prá�ca de a�vidade �sica, qualquer atestado médico expedido por profissional com registro regular
em seu conselho de classe nacional.

II. A(o) candidata(o) é responsável pela apresentação do atestado.

c) O Termo de Compromisso assinado rela�vo ao cumprimento das normas da Academia Universitária da UNILAB.

10. DA DESVINCULAÇÃO

10.1. Caso o candidato classificado não realize o procedimento de entrega das documentações no prazo es�pulado, estará desclassificado.

10..2. Será desvinculado da Academia Universitária a (o) discente que:

a) Tiver faltas de 25% no mês, sem as devidas jus�fica�vas;

b) Descumprir o regulamento interno da Academia Universitária;

c) Não efetuar matrícula em período le�vo vigente ao Edital;

d) Ter o Status no SIGAA ina�vo, trancado, formado ou concluído.

11. DOS RESULTADOS

11.1. O resultado final do processo sele�vo para a Academia Universitária da Unilab será divulgado conforme cronograma constante no anexo I deste edital, no
endereço eletrônico da Unilab.

12. DOS RECURSOS

12.1. O prazo para interposição de recurso inicia em 17/11  das 9h e termina às 16h de 18/11/2022.

12.2. O recurso deverá ser elaborado e enviado por meio de Formulário eletrônico: h�ps://forms.gle/Ar85kQ6QwzRdR1FN8 até às 16h;

12.3. A DIASE divulgará o resultado final com a lista de classificados e a lista de espera na data de 21/11/2022.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O prazo de validade de que trata este Edital será de 01 (um) ano, contado a par�r da data de publicação do Resultado, podendo ser prorrogado por igual
período a critério da DIASE/PROPAE.

13.2. A par�cipação da(o) estudante inscrito na presente seleção implica o conhecimento e a aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital;

13.3. É de responsabilidade da(o) aluna(o) manter seus dados cadastrais atualizados e acompanhar por meio do site da Unilab as publicações rela�vas ao
presente Edital;

13.4. Será desclassificado e automa�camente excluído do processo sele�vo objeto deste Edital, a(o) aluna(o) que:

a) Prestar informações ou apresentar documentos falsos;

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições es�puladas neste Edital;

c) Não confirmar a sua par�cipação no Programa, por meio da efe�vação da matrícula, na data especificada no caso de ser selecionado.

13.5. Ao efe�var sua matrícula, a(o) selecionada(o) deverá se comprometer a cumprir, respeitar e observar as normas regimentais da Academia Universitária e
demais normas da Universidade.

13.6. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados pela equipe da Divisão de Assistência à Saúde do Estudante;

13.7. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Redenção, 17  de outubro de 2022.

 

MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA
Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s

ANEXO I AO EDITAL Nº 04/2022/PROPAE
CRONOGRAMA

Cronograma de a�vidades

Período de divulgação do edital no website da Unilab 04/11 a 09/11/2022

https://forms.gle/LqEKERF9bi3B1qfX8
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Período de  inscrição (Link de inscrição: h�ps://forms.gle/LqEKERF9bi3B1qfX8) 07/11 a 09/11/2022

Análise das inscrições 10/11 a 14/11/2022

Divulgação do resultado no website da Unilab 16/11/2022

Período de recurso (via link: h�ps://forms.gle/Ar85kQ6QwzRdR1FN8) 17/11 e 18/11/2022

Resultado final no website da Unilab 21/11/2022

Matrícula, entrega do termo de compromisso e atestado médico 19/12 a 20/12/2022

Início das a�vidades na Academia Universitária A par�r de 09/01/2023

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS, em 17/10/2022, às
16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0557279 e o código CRC FE5E38A6.
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