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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 

EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 102/2017 

 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO: 

 

INTRODUÇÃO: 

A Copa Uberlândia de Karatê fomentará praticas esportivas de qualidade, além de promover a 

divulgação da arte marcial para a comunidade acadêmica e local. O mesmo será realizado em 

Uberlândia e contará com todo o aparato da Federação Mineira de Karatê. 

O evento oportunizará à comunidade acadêmica realizar pesquisas com atletas de qualidade, 

bem como atuará como uma importante ação para a divulgação e promoção do Karatê junto a 

comunidade em geral  

Poder-se-á, assim, divulgar o esporte como meio de socialização, resgate a cultura, 

promovendo um quadro que favoreça uma conscientização da necessidade das relações entre 

esporte, saúde, cultura e lazer. Este projeto, como atividade de extensão universitária, objetiva 

também estreitar as relações entre a Universidade, seus corpo docente e discente com a 

entidade oficial do Karatê em Minas Gerais, a fim de proporcionar a experiência de vivenciar 

todo o processo de organização de um campeonato oficial de karatê.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A extensão Universitária é uma forma educativa, cultural e científica, que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e promove a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade (FORPROEX, 2007), sendo esta a forma pela qual a Faculdade de Educação Física 

- FAEFI por meio de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, estabelece 

vínculos com o meio social difundindo o conhecimento cientifico e ampliando-o através do 

reconhecimento dos saberes populares. As atividades de extensão têm se apresentado como 

uma oportunidade para intensificar os contatos entre a Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU e os vários segmentos sociais. Assim, são compreendidas como via de mão dupla: de um 

lado; os acadêmicos procuram propor soluções para as demandas da comunidade; de outro, 

esta lhes apresenta novos desafios.  

O presente projeto de extensão promoverá momentos no qual os alunos e a comunidade local 

terão a oportunidade de conhecer os trabalhos produzidos nas academias de  Karatê , assim 

como interagir com a comunidade acadêmica e local, vivenciando trocas de experiências.  A 

extensão universitária, por ser uma via de mão dupla, favorece o intercâmbio de informações 

entre os alunos e os diversos segmentos sociais, propiciando aos graduandos uma ampla 

formação acadêmica pautada na experiência vivida na realidade em que estão inseridos 

(COEXT, 2010). 
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OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  

Proporcionar à comunidade acadêmica e local, um evento de Karatê, favorecendo a vivência 

do planejamento e execução de um campeonato de alto nível, como também divulgar a 

modalidade para a comunidade local com o intuito de fomentar o apreço pelo esporte. 

Objetivos específicos: 
 

- Estimular o gosto e o prazer pelas artes marciais e esportivas. 

 - Pesquisar o karatê e as artes marciais em seu contexto histórico-cultural. 

 - Vivenciar as diversas formas de expressão no mundo das artes marciais e do karatê. 

 - Planejar e executar um evento esportivo voltado para a modalidade de karatê.  

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

- Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UFU;  

- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação),  

- Conhecimento em informática (Word; Excel, Internet);  

- Disposto (a) a desenvolver atividades em equipe;  

- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas;  

 

Ação Processo de formação, pesquisa e Intervenção Período H/Aula 

1 

Apresentação dos bolsistas 

Apresentação do Programa 

Apresentação do cronograma de trabalho 

    Novembro 

de 2017 
3h/a 

2 
Visita à Federação Mineira de Karatê para apresentação da 

equipe executora 

Novembro de 

2017 
3h/a. 

3 

Participação de reuniões com o coordenador de projeto e 

Federação Mineira de Karatê para formação e elaboração do 

plano de trabalho junto à Federação para acompanhamento das 

etapas de planejamento, organização e implementação do evento. 

Novembro de 

2017 a 

Dezembro de 

2017) 

3h/a 

4 

Pesquisa e elaboração de revisão bibliográfica sobre a história da 

modalidade no Brasil, em Minas Gerais e Uberlândia 

(levantamento de dados de pesquisa, fotografias, reportagens de 

jornais, entrevistas com membros da Federação etc.) com ênfase 

na participação das mulheres na prática da luta. 

Dezembro de 

2017 a Abril 

de 2018. 

6h/a por 

semana 

5 Participação na logística de implementação do evento 
Abril a Maio 

de 2018 
3 h/a. 

7 Acompanhamento do evento para a geração de dados Maio de 2018 8 h/a. 

8 

Participação da equipe de Pesquisa de campo na aplicação de 

instrumentos de pesquisa de coleta de dados e realização de 

relatórios escritos. 

Maio de 2018 

a Junho de 

2018 

6h/a 

9 
Relatório final de Pesquisa. Trabalho de escrita com base nas 

normas técnicas de pesquisa. 
 Julho de 2018 6h/a 

10 
Avaliação final do Projeto e entrega de certificados – 

encerramento oficial. 
Julho de 2018 3 h/a 
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CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A promoção de espaços de vivência e intercâmbio técnico-científico e pedagógico para 

estudantes do curso de Educação Física da FAEFI/ em associação com a prática da pesquisa 

contribuirá fundamentalmente para que estes adquiram adquirir experiência profissional no 

campo do ensino aprendizagem e organização de eventos de grande. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será realizada pelo coordenador da ação no site do SIEX, no campo 

“Gerenciar Discentes” > “Inserir Avaliação Bolsistas”. 

 

 

 

 

Uberlândia, 23 de Setembro de 2017. 


