FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ESTUDANTENAPE

EDITAL Nº 06, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROJETO SHIVAM YOGA DINÂMICA

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante - NAPE da Faculdade
Dinâmica do Vale do Piranga, torna público o edital para a inscrição de
estudantes para o Projeto Shivam Yoga Dinâmica.

1. Objetivo
1.1. Oferecer aos estudantes dos cursos de graduação da Faculdade Dinâmica
a oportunidade de desenvolver um processo de autoconhecimento, de
concentração, o despertar da consciência, diminuindo a ansiedade, o
stress, a insegurança e a tensão emocional e/ou física, contribuindo para a
melhoria do desempenho acadêmico.

2. Público – Alvo
2.1. O Projeto Shivam Yoga Dinâmica destina-se aos estudantes regularmente
matriculados nos cursos de graduação da Faculdade que se interessam
pela prática de yoga como ferramenta de maior domínio sobre a emoção e
pensamentos acelerados.
3. Informações sobre os cursos
3.1. Será oferecida 01 (uma) turma por semestre, no período de 17:50 horas às
18:50 horas, às quintas-feiras, na Faculdade Dinâmica.
3.2. O dia da semana poderá ser alterado após a análise da indicação da
maioria, no momento da inscrição.
3.3. A aula de Yoga terá início em 14 de setembro de 2017 e término em 23 de
novembro de 2017.
4. Inscrição
4.1. A inscrição deverá ser feita mediante o preenchimento do formulário (Anexo
I), entregue na Recepção II, no período de 11 de setembro até às 17:00 do
dia 14 de setembro de 2017.
5. Vagas e Seleção
5.1. Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas, para ingresso no 2° semestre letivo
de 2017.
5.2. Caso os pedidos de inscrição excedam o número de vagas, a seleção dos
inscritos será feita por meio de sorteio, que será realizado no átrio da
Faculdade Dinâmica, no dia 14 de setembro de 2017, às 17h:00 min.
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5.3.

A relação dos estudantes selecionados será divulgada no dia 14 de
setembro de 2017, nos quadros de avisos e posteriormente no site da
Faculdade Dinâmica.

6. Disposições Finais
6.1. O estudante que faltar 4 (quatro) aulas de Yoga será automaticamente
desvinculado do Projeto no semestre no qual foi selecionado.
6.2. O Projeto Shivam Yoga Dinâmica é uma ação da Faculdade Dinâmica
direcionada ao estudante, sem custo financeiro para o aluno, em termos de
inscrição, matrícula e mensalidade.
6.3. Os casos omissos serão tratados pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico
ao Estudante-NAPE.
6.4. Este edital entra em vigor na data de sua assinatura.

Ponte Nova, 11 de setembro de 2017.

Cláudia Miranda Martins
Pedagoga - NAPE
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROJETO SHIVAM YOGA DINÂMICA
Nome:

E-mail:

Telefone para contato:
Graduação:

□ Administração □ Ciências Contábeis

□ Direito

□ Enfermagem

□Farmácia

□ Medicina

□ Pós Graduação

□ Fisioterapia

Período:

□ 1º

□ 2º

□ 3º

□4º

□5º

□6º

□7º

Disponibilidade para as aulas às quintas-feiras? ( )Sim
No caso de impossibilidade, aponte sua disponibilidade*:
(

) Segunda-Feira

(

) Terça-Feira

(

) Quarta-Feira

* Em conformidade com o item 3.1 do Edital

Data de Inscrição: _______/_______/_______

□8º

□9º

( ) Não

□10º

