PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NO PROJETO DE EXTENSÃO:
DANCEJA: DANÇA PARA JOVENS E ADULTOS

EDITAL Nº 158/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO PIBEX- PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Sobre o Projeto:
O Projeto visa fortalecer as ações do grupo em atuação desde 2017 no Campus Guarulhos,
formado por jovens e adultos que estudam e residem na região onde o campus Guarulhos está
inserido (região dos Pimentas), com o intuito de ampliar e pensar atividades de extensão para a
comunidade da Universidade e seu entorno.
A proposta é trazer, nas aulas de dança, métodos de dança Moderna e Contemporânea, junto
ao que os participantes já vivenciaram em seus corpos e o que entendem como dança. Rudolph
Laban, Maria Fúx, Martha Graham, Klauss Vianna, Henri Wallon, Paulo Freire, serão as bases teóricas.
Pensar essa proposta para jovens e adultos é, também, pensar nessa diversidade, na inclusão
de todos nas suas especificidades e promover sentimentos de pertencimento, autoestima e cidadania
na comunidade universitária, dando espaço aos moradores e estudantes de EJA da região.
Pretendemos oferecer uma formação cultural, relacionado a arte e, especificamente, a dança,
fortalecendo a identidade e a cultura brasileira, através de músicas e estudos sobre artistas da dança
brasileira.

Objetivos do Projeto estão:
●

Ampliar os serviços da comunidade universitária para o entorno, levando os participantes a
crer na viabilização da arte para todos;

●

Desenvolver ações no grupo de dança para jovens e adultos, ampliando o conhecimento em
relação à arte e ao uso do espaço da Universidade para novas vivências formativas;

●

Conceber a dança como uma linguagem intrínseca ao ser humano, entendendo-o como
protagonista de sua própria cultura, diferentemente de um ser passivo e reprodutor;

●

Leitura e incorporação das ideias dos autores que subsidiam a proposta para estudos,
investigações e pesquisas na área, de modo que possa ser consolidado o vínculo entre ensino,
pesquisa e extensão;

●

Seleção de parte do grupo que esteja interessado em oferecer ações formativas ligadas à área
de dança nas escolas públicas de Guarulhos que atendam à Educação de Jovens e Adultos;

●

Participar de apresentações ao longo do ano, além da apresentação de um trabalho de
fechamento do semestre para os estudantes do Campus e a todos os interessados, para
compartilhar vivências e aprendizados adquiridos ao longo do curso.

Perfil dos monitores:
Estudantes regularmente matriculados em licenciaturas da UNIFESP que, preferencialmente,
já tenham experiência na área de dança, corpo e movimento.

Atribuições dos monitores:
●

Tomar ciência do Edital PIBEX nº 158/2022 e do Projeto Danceja.

●

Participação na elaboração da proposta e na realização (sempre sob a supervisão da
coordenadora do projeto) de mini cursos para estudantes da comunidade acadêmica e do
entorno do campus Guarulhos, bem como para a comunidade virtual;

●

apresentações e/ou minicursos para estudantes da EJA, bem como para docentes da rede
pública do município de Guarulhos, pertencentes a escolas parceiras da Unifesp;

●

Participação no grupos de estudos ligado ao projeto;

●

Apresentação e participação no Congresso Acadêmico da UNIFESP 2023;

●

Elaboração de Relatório parcial e final do Projeto.

Vagas:
1 remunerada e 6 voluntárias.
Inscrições:
O período de inscrição será entre 06/05/2022 e 10/05/2022
A inscrição será pelo e-mail mciliasanches@gmail.com
O candidato deverá enviar os seguintes documentos, em arquivo pdf:
●

Histórico escolar acadêmico;

●

Declaração de que não acumula outra bolsa institucional pela Unifesp;

●

Carta de apresentação justificando o interesse na participação como bolsista ou como
voluntário (enviar o arquivo em pdf por e-mail)

Critério para seleção dos monitores:

●

Ser estudante regularmente matriculados em licenciaturas da UNIFESP;

●

Ter bom desempenho acadêmico;

●

Ter domínio de uso do computador em editores de texto, compilação e arquivo de programas
e manejo de uso de imagens digitais;

●

Possuir habilidades pessoais e profissionais para trabalho com grupos, capacidade de efetivar
pesquisa sobre temas específicos sobre corpo e movimento;

●

As atividades dos monitores não poderão conflitar com suas obrigações acadêmicas;

●

Disponibilidade para cumprir 12 horas semanais para o projeto.

●

Os monitores não poderão acumular mais de uma Bolsa Acadêmica.

Entrevista:

A entrevista com os inscritos será virtual, realizada em 11 de maio, e o horário e link de
acesso será enviado por e-mail.

A bolsa:
Será atribuída 01 (uma) bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme a
previsão orçamentária destinada para esta finalidade, pelo período de 08 (oito) meses,
correspondente aos meses de junho de 2022 a janeiro de 2023.

Cronograma:
Período de inscrição: 06/05/2022 e 10/05/2022
Entrevista: 11/05/2022
Divulgação do resultado: 11/05/2022
Indicação do bolsista à PROEC: 12/05/2022

