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EDITAL Nº 004/2019 

 

A Assessoria de Extensão e Ação Comunitária da Faculdade Metodista Centenário – FMC, no uso de suas 

atribuições, torna público o edital para seleção de MEMBRO INTEGRANTE para GRUPO DE ESTUDOS EM 

DANÇA DA FMC. 

 

I - APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Estudos em Dança da FMC é desenvolvido no intuito de aprofundar os estudos e pesquisa em dança, 

fomentando o conhecimento das artes, da educação e das diferentes metodologias utilizadas na aplicação da 

dança. O grupo é coordenado pelas professoras Alline Brum Fernandez e Alessandra Camargo Londero, e é 

vinculado ao Curso de Educação Física – Bacharelado, da Faculdade Metodista.  

 

II - QUEM PODE PARTICIPAR 

Alunos da graduação da Faculdade Metodista, alunos de outras IES, professores e profissionais interessados no 

estudo e pesquisa em dança. 

 

III - PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS  

O grupo de estudos contará com 12 (doze) vagas, a serem preenchidas por meio de processo seletivo.  Para se 

inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição e de intenção (anexas) e enviar via e-mail para: 

dancafames@fames.metodista.br, no período entre 19 a 23 de Agosto de 2019. 

 

IV - SELEÇÃO 

O resultado da seleção será publicado na página da Faculdade Metodista e no mural da Instituição no dia 24 de 

agosto de 2019. 

 

V - DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

a) disponibilidade de encontros semanais às segundas feiras das 16h às 18h; 

b) interesse em estudar e produzir pesquisa em Dança. 

 

VI - METODOLOGIA DE TRABALHO DO GRUPO DE PESQUISA 

Os encontros serão realizados sempre às segundas-feiras, na sala C003-A, no prédio C, da Faculdade Metodista 

Centenário, no horário das 16h às 18h. O primeiro encontro do grupo ocorrerá no dia 26/08/2019, momento em que 

será apresentada a proposta do semestre.  

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Terão direito a certificado semestrais de 30h de atividades aqueles que tiverem 75% de frequência nos encontros. 

Importante destacar que a participação é voluntária e que não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis 

para as atividades vinculadas ao grupo de estudos. 

Dúvidas e demais questões pertinentes serão resolvidas pelo e-mail do grupo: dancafames@fames.metodista.br 

 

 

Santa Maria, 19 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Tatiana Valéria Trevisan 
Coordenadora do Curso de Educação Física 

Assessora de Extensão e Ação Comunitária 

Faculdade Metodista Centenário 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
 

Seleção de Membro Pesquisador para:  
 

GRUPO DE ESTUDOS EM DANÇA DA FMC 
Coordenação: Profª Alline Fernandez e Profª Alessandra Londero  

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:__________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

Naturalidade:___________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

CEP:______________________ E-mail:_______________________________________ 

Telefone residencial:____________________Celular:_____________________________ 

Carteira de Identidade (RG): _____________________CPF:_______________________ 

Curso de Graduação:_______________________________________________________ 

Instituição onde cursou/cursa:________________________________________________ 

Profissional (   )   Acadêmico (   )  

Se acadêmico, qual semestre? ___________________ 

Está cursando outro curso de Graduação? (   ) Sim (   ) Não 

Qual? __________________________________________________________________  

Semestre? ______________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________ 

Participa de outro grupo de pesquisa ou de extensão? (   ) Sim (   ) Não 

Qual? __________________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                   

 

 

metodistacentenario.com.br 
R. Dr. Turi, 2003 - Centro, Santa Maria – RS 

Tel.: (55) 3028-7000 

 
 

CARTA DE INTENSÃO 
 

Qual a sua motivação para participar como membro integrante do GRUPO DE ESTUDOS EM 

DANÇA DA FMC? 
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