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PRÁTICAS RELAXANTES DE YOGA 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS 

 

 

A Diretoria e a Coordenação de Curso da Faculdade de Medicina de Barbacena – FAME 

fazem saber aos interessados que estarão abertas no período de 04 a 09 de agosto de 2019, até às 

17h, sem prorrogação de prazo, as inscrições para a seleção de alunos interessados em participar 

das práticas relaxantes de Yoga, que terão início no 2dia 14 de agosto, nesta Instituição de 

Ensino, conforme dia e horários estabelecidos. 

Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, que disponibilizará 30 (trinta) 

vagas semestral, para participarem das práticas. 

 

Nota: Os 30 alunos inscritos serão divididos em 02 turmas de 15, conforme dia e horários 

abaixo. 

• Público-alvo: alunos da FAME que ainda não tenham participado das práticas 
• Número total de vagas: 30 

• Dia da prática: quarta-feira 

• Horários: Turma A (19h) e Turma B (20h)  

1º) Para fins de inserção, os alunos deverão estar regularmente matriculados e se inscrever nos 

termos deste Edital, prestando as informações necessárias na Ficha de Inscrição da prática em 

questão, no site da FAME. 

2º) Poderão se inscrever quantos alunos desejarem, porém, serão considerados de fato 

selecionados, inicialmente, aqueles que se inscreverem dentro da ordem de inscrição, conforme 

as vagas apresentadas, ou seja, os 30 (trinta primeiros inscritos). Os horários respectivos 19h 

(Turma A) e 20h (Turma B) serão de acordo com a ordem de inscrição. 
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3º) Os alunos inscritos e selecionados deverão se comprometer com a Yoga, mas em caso de 

desistência terão até 20 (vinte) dias corridos contados a partir do 1° dia de prática para 

informar seu pedido de desligamento, preenchendo o “Requerimento de Desistência” com a 

Professora Fernanda Machado. 

Nota: A FAME estabelece que os alunos selecionados para Yoga não poderão exceder 25% de 

faltas conforme o total de encontros estabelecidos para as práticas. Aqueles alunos que, por dois 

encontros consecutivos, não comparecerem e não apresentarem justificativa plausível (doença, 

falecimento de parente, atividade acadêmica em casos atípicos que ocorram no mesmo horário da 

Yoga) serão desligados para substituição por outros, seguindo a ordem da lista de inscritos. 

4º) O início das práticas será informado no site  e nos quadros de avisos da FAME. 

5º) Os casos omissos neste Edital e que requeiram atenção especial serão encaminhados à 

profissional ministrante da prática e, se necessário, ao Diretor da Instituição. 

 

Barbacena, 31 de julho  de 2019. 

 

 

Lívia Carvalho Menighin 
Ministrante das práticas relaxantes de Yoga 

 

 

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho 
Diretor/FAME 

 

 


