
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022-PROECE/UFMS

Oferta de seiscentas vagas para a prá�ca de musculação na Academia Escola da UFMS (Cidade
Universitária), em 2022.

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), por intermédio
da Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Esporte (PROECE), torna público o Edital de
Chamamento Público para a oferta de 600 (seiscentas) vagas para a prá�ca de musculação na
Academia Escola da UFMS (Cidade Universitária), em 2022, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras das Ações de Cultura, Arte e Esporte - Resolução nº 93/2022 (Coex/UFMS),
o Edital de Divulgação nº 40/2022 - PROECE/UFMS (PEU) e o Programa Segundo Tempo
Padrão e Universitário (PSTU) e das condições, orientações e procedimentos dispostos no
presente Edital.

 

1. OBJETIVO

1.1. Oferecer 600 (seiscentas) vagas para a prá�ca de musculação na recém
inaugurada Academia Escola da UFMS, em 2022 (Cidade Universitária). 

2. PÚBLICO

2.1. Trata-se de uma ação de fomento à prá�ca espor�va
des�nada, exclusivamente, a estudantes, servidores e aposentados, totalmente gratuita,
neste ano de abertura, reforçando o compromisso da UFMS com a saúde e qualidade de vida
dos servidores e alunos.

3. AULAS

3.1. As aulas terão início no dia 26/09/2022 e terminam em 17/12/2022.

4. TURMAS E HORÁRIOS

4.1. O atendimento da musculação será organizado em turmas, nos horários de
pico e será livre, durante as manhãs e noites, a fim de melhor atender a toda a comunidade.

a) Turma 1= Segunda-Feira, Quarta-feira e Sexta-feira das 11h às 12h (35 vagas)

b) Turma 2= Segunda-Feira, Quarta-feira e Sexta-feira das 12h às 13h (35 vagas)

c) Turma 3= Segunda-Feira, Quarta-feira e Sexta-feira 17h às 18h (35 vagas)

d) Turma 4= Segunda-Feira, Quarta-feira e Sexta-feira 18h às 19h (35 vagas)

e) Turma 5 = Terça-feira e Quinta-feira das 18:30h às 20h (15 vagas)

f) Turma 6 = Terça-feira e Quinta-feira das 11:30h às 13h (35 vagas)

g) Turma 7 – Uso livre, de segunda a sexta das 8:30h às 11h ou das 19h às 21h e
sábado, das 8h às 11h (410 vagas).

 

4.2. Todos os inscritos poderão u�lizar livremente a academia nas manhãs e
noites, das 8:30h às 11h ou das 19h às 21h e aos sábados pela manhã.

5. INSCRIÇÕES 19/09/2022
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5.1. A inscrição é totalmente gratuita.

5.2. Para se inscrever, basta acessar o
endereço h�ps://proece.ufms.br/musculacao/, nos dias 16 a 22 de setembro de 2022, e
preencher o formulário escolhendo uma das turmas do item 4.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Por se tratar de uma prá�ca exercício �sico que proporciona diversos
bene�cios, tais como o ganho de massa muscular, a redução de gordura corporal, ganho de
resistência e força muscular entre outros, promovendo a saúde �sica e mental do pra�cante,
todos os usuários da academia, ao realizar sua inscrição, estarão vinculados aos programas
PSTU e PEU, da UFMS, recebendo plano de treinamento elaborado por profissional de
educação �sica  e acompanhamento por bolsistas desses programas.

6.2. Dúvidas e casos omissos devem ser encaminhados ao e-mail
gab.proece@ufms.br.

 
Campo Grande, 16 de setembro de 2022.

 
 
 
 

MARCELO FERNANDES PEREIRA,
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte,

GAB/Proece.
 

JOAO BATISTA DE SANTANA,
Diretor de Cultura e Esporte,

GAB/Proece
 

EDINEIA RIBEIRO,
Secretária da Secretaria de Projetos e Eventos Espor�vos,

Sepes/Dice/Proece.
 

JOACIR JAQUES DE ARRUDA,
Responsável Técnico (CREF 005068-G/MS),

Sepes/Dice/Proece.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-
Reitor(a), em 16/09/2022, às 15:55, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edineia Aparecida Gomes
Ribeiro, Secretário(a), em 16/09/2022, às 16:03, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joacir Jaques de Arruda, Tecnico
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em Assuntos Educacionais, em 16/09/2022, às 17:30, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3559129 e o código CRC 65203589.

 

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7232/7233 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.030748/2022-98 SEI nº 3559129
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