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EDITAL CONJUNTO PROEST - CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS ARAPIRACA Nº 01/2022  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA ESPORTE NA UFAL  
MODALIDADE NATAÇÃO. 

 
A Universidade Federal de Alagoas - UFAL, instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, no uso de suas  atribuições 
legais e regimentais, por intermédio da Pró-Reitoria Estudantil e do Curso de Licenciatura em Educação Física do Campus Arapiraca, torna público 
o Processo Seletivo Simplificado de estudantes para participarem do Programa Esporte na Ufal na modalidade Natação. 

 
  1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
1.1.O Programa Esporte na Ufal é uma iniciativa do Instituto de Educação Física e Esporte – IEFE do Campus A.C. Simões, em parceria com a 

coordenação do curso de Educação Física do Campus Arapiraca e com o Programa de Atividade Física, Esporte e Lazer (PAEL)  da Pró-Reitoria 
Estudantil (Instrução Normativa nº 04/2018 - PROEST/UFAL), que tem por objetivo proporcionar a prática de atividades físicas e esportivas 
orientadas por docentes e discentes dos cursos de Educação Física. O programa está vinculado às ações preconizadas pelo Programa 
Nacional de Assistência Estudantil/PNAES (Decreto 7.234/2010) nas áreas da saúde e esporte e compõe o processo de formação acadêmica do/a 
estudante articulada com o ensino, pesquisa e extensão. 

1.2.A atuação do programa consiste na oferta de diferentes práticas e modalidades esportivas, desenvolvidas de forma presencial. 
 

  2. PÚBLICO ALVO   
 Será selecionado/a neste Edital, dentro do quadro de vagas, o/a estudante que: 

a) Estiver regularmente matriculado/a em algum curso de graduação ou pós-graduação presencial da UFAL - Campus de Arapiraca; 
b) Tenha disponibilidade de 2 (duas) horas semanais para as atividades do programa. 

  
  Parágrafo Único. A exigência do subitem b) se aplica para a permanência no Programa. 

 
  3. DAS ATIVIDADES E VAGAS  

 3.1 O Campus Arapiraca oferta a modalidade Natação em duas turmas para iniciante e duas para avançado nos horários:  
Segundas e Quintas-feiras 
11:00 às 11:50 - INICIANTE 
12:00 às 12:50 – AVANÇADO 

 
3.2 Disponibilidade das vagas: 

INICIANTE AVANÇADO 

15 VAGAS DISPONÍVEIS 
35 CADASTRO RESERVA 

15 VAGAS DISPONÍVEIS 
35 CADASTRO RESERVA 

 
3.3. Todas as vagas que surgirem, provenientes dos desligamentos, serão preenchidas pelos próximos inscritos do cadastro reserva, respeitando a 

turma/horário indicado na inscrição.  

 
  4. DA DURAÇÃO DAS ATIVIDADES  

4.1. As atividades terão início em 03/10/2022 e duração até maio de 2023, sempre considerando as determinações do calendário acadêmico da 
Ufal. 
 

  5. DAS INSCRIÇÕES  
5.1.As inscrições serão realizadas on line no período de 21 de setembro/2022 (quarta-feira), até o dia 26 de setembro/2022 (segunda-feira), pelo 
formulário eletrônico: https://forms.gle/TJRcNZU8JJ6bxreu7 

 
5.2 É preciso anexar o COMPROVANTE DE MATRÍCULA ATUALIZADO (emitido a partir de 21/08) e INFORMAR TELEFONE DE 

CONTATO. 
 

https://forms.gle/TJRcNZU8JJ6bxreu7
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5.3.Será eliminado/a do processo seletivo o/a estudante que não estiver devidamente matriculado/a no semestre letivo 2022.1 . Cabe ao discente a 
responsabilidade pela veracidade das informações declaradas para concorrer às vagas. A prestação de informação falsa ou em desacordo com os 
critérios estabelecidos, apurada a qualquer tempo, ensejará sua exclusão do processo seletivo ou mesmo o desligamento de sua participação nas 
atividades do Programa. 
 
5.4 O processo de seleção dos/as Participantes será realizado por meio de ORDEM DE INSCRIÇÃO, de acordo com os registros de data e 
hora do formulário eletrônico. Os/As que não forem contemplados de início farão parte da lista de espera (cadastro reserva) para entrada 
no Programa. 

 

5.5 O Resultado da Inscrição será divulgado no dia 27 de setembro de 2022, no site do Curso de Licenciatura em Educação Física: 
https://arapiraca.ufal.br/graduacao/educacao-fisica e no perfil do Instagram @esportesufalarapiraca 

 
5.6 Os/As selecionados/as receberão mensagem eletrônica informando dos procedimentos para início das aulas. 
 

  6. DO CRONOGRAMA  
 

ORDEM ITEM PERÍODO/DATA 

01 Publicação do Edital 21.09.2022 

02 Inscrições 21 a 26.09.2022 

03 Resultado das Inscrições 27.09.2022 

04 Início das Atividades 03.10.2022 

 
  7. DO LOCAL E HORÁRIO DAS ATIVIDADES  

As atividades ocorrem na pisicna do Complexo de Educação Física e Esportes do Campus Arapiraca. 

 
  8. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA  

 
8.1. O/A discente poderá se desligar das atividades, a qualquer tempo, comunicando ao(a) Monitor(a) da turma. 

8.2.O/A discente deverá solicitar desligamento do Programa nos casos de: 

a) Integralização do curso; 

b) Trancamento de matrícula; 

c) Bloqueio de matrícula. 

8.3. É de responsabilidade do/a discente assiduidade e pontualidade nas aulas. Assim, o participante que tiver 2 faltas consecutivas ou 3 faltas 
alternadas sem justificativa durante um determinado mês, será automaticamente desligado da turma. São consideradas faltas justificáveis aquelas 
que apresentam algum documento comprobatório. 

8.4. Será excluído do Programa o participante que apresentar comportamentos antiéticos, antidesportivos e/ou outros tipos de comportamentos 
que possam causar impedimentos no desenvolvimento das atividades pelos monitores e professores do Programa. 

 09. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expedidos Editais Retificadores, os quais passarão a 

constituir parte integrante deste Edital; 

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Esportes/Proest e Coordenação do programa no campus Arapiraca. 

Profa. Me. Vannina de Oliveira Assis 

Coordenadora do Programa no Campus Arapiraca. 

vannina.assis@arapiraca.ufal.br 

https://arapiraca.ufal.br/graduacao/educacao-fisica

