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EDITAL PROJETO YOGA PARA TODOS NA UFOP Nº 1, DE 22 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre o processo seletivo de dois bolsistas dos 
cursos presenciais de graduação da UFOP para atuarem 
no Projeto Yoga para Todos.  

 
 
A coordenação do Projeto Yoga para Todos na UFOP torna público o edital de seleção de 
estudantes de graduação na modalidade presencial, de acordo com o Edital Pidic/Prace/UFOP 
nº 1/2021. 
 
1. DAS VAGAS 
 
1.1. Os candidatos selecionados atuarão como bolsistas do Projeto Yoga para Todos na UFOP, 
realizando atividades de secretaria, comunicação, acompanhamento das práticas de yoga, 
auxílio aos participantes, gestão de redes sociais, entre outros. 

1.2. São disponibilizadas duas bolsas no valor de R$ 400,00, com carga horária de 15 horas 
semanais. 

1.3. As bolsas terão duração de oito meses, a serem executados de abril a novembro de 2021. 
 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS ELIMINATÓRIOS 
 
2.1 Ser estudante de graduação na modalidade presencial regularmente matriculado a partir 
do 3º período em qualquer curso da UFOP. 

2.2 Ser estudante contemplado nas categorias A, B, C, D de acesso aos benefícios da Prace 
(Resolução Cuni nº 1.380/2012) ou estudante que tenha cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas.  

2.3 Possuir coeficiente de rendimento acadêmico semestral igual ou superior a 6.0 pontos. 

2.4 Possuir avaliação socioeconômica vigente, para o caso de candidatos vinculados aos 
Programas de Assistência Estudantil da Prace. (O próprio candidato poderá verificar a 
validade de sua avaliação no Portal Minha UFOP/Assistência Estudantil/CPAE-Cadastro para 
os Programas de Assistência Estudantil.) 

2.5 Ter disponibilidade às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h, para acompanhar as práticas 
de yoga do projeto, que acontecem das 7h30 às 8h30 pelo Google Meet. 
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3. DOS PRÉ-REQUISITOS DESEJÁVEIS 
 
3.1 Ser praticante de Yoga. 

3.2 Ser instrutor certificado ou estar em processo de formação de Yoga. 

3.3 Ter habilidade em gestão de banco de dados, produção de material gráfico, elaboração e 
edição de vídeo, gestão de redes sociais. 
 
4. DAS VAGAS 
 
4.1 São ofertadas duas vagas de bolsista: 

a) uma vaga para estudante, preferencialmente, dos cursos de Farmácia, Nutrição ou 
Medicina interessado em atuar como colaborador no acompanhamento dos 
participantes, na construção e atualização de bancos de dados, na análise de dados 
quantitativos; 

b) uma vaga para estudante de qualquer curso presencial com habilidade para atuar 
como colaborador na área de comunicação e mídia, com produção de material gráfico, 
elaboração e edição de vídeo, gestão de redes sociais e comunicação institucional 
relacionada ao projeto. 

4.3 Os bolsistas selecionados deverão obrigatoriamente participar do Encontro de Saberes da 
UFOP, realizando apresentação oral dos resultados parciais das ações afirmativas do Projeto 
Yoga para Todos na UFOP. 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico até as 23h59 do dia 28 
de março de 2021. 
 
6. DA SELEÇÃO 
 
6.1 Serão desclassificados candidatos que não preencherem corretamente o formulário de 
inscrição, anexando currículo e histórico escolar atualizado, e/ou não atenderem aos 
requisitos dispostos no item 2 deste edital. 

6.2 Primeira etapa (eliminatória): Análise das inscrições e seleção de até cinco candidatos 
para entrevista - 29/03/2021. 

6.3 Segunda etapa: Entrevista pelo Google Meet 

a) 30/03/2021 - das 08h às 12h.  

b) Os horários das entrevistas serão agendados por e-mail e/ou whatsapp no dia 
29/03/2021. 

6.4 Resultado final: 30/03/2021 a partir das 18h (por e-mail) 

https://forms.gle/KcJHNokvZifuWMDq9
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6.5 Início das atividades: 05/04/2021 
 
 

Cronograma 

1ª etapa - análise de currículo e 
agendamento da entrevista 

29/03/2021 

2ª etapa - entrevista on-line 30/03/2021 - das 8h às 12h 

Resultado final 30/03/2021 - a partir das 18h 

Início das atividades 05/04/2021 

 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 A equipe do Projeto Yoga para Todos na UFOP se coloca à disposição dos interessados 
para quaisquer esclarecimentos e informações acerca deste edital pelo e-mail 
yoga@ufop.edu.br . 

 

 

 

 

LÍVIA HELENA MOREIRA E SILVA 

Coordenadora do Projeto Yoga para Todos na UFOP 


