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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE 

MASSOTERAPIA CLÁSSICA (SUECA) TURMA 2020.1 

OFERECIDO PELO GRUPO DE MASSOTERAPIA DA UFSB/IHAC 

CAMPUS PAULO FREIRE (EPICURA-TE). 

 

O Grupo de Massoterapia da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, Campus 

Paulo Freire  (Epicura-te), torna pública a abertura de vagas e estabelece as condições 

para o processo de seleção para participação de estudantes, servidores, professores e 

pessoas da comunidade externa no projeto de extensão universitária em Massagem 

Clássica (Sueca).  

Esse projeto visa oferecer a oportunidade de interação, promoção de saúde e estímulo ao 

empreendedorismo através da massagem terapêutica aos acadêmicos da Universidade 

Federal do Sul da Bahia – UFSB e demais interessados (público externo).  

Ao encerramento do curso os estudantes deverão produzir um relato de experiência com 

vistas à produção de material de pesquisa (produção de pôsteres, resumos, artigos etc).  

1. DA INSCRIÇÃO  

1.1 O período de inscrição será de 22/01/2019 a 10/02/2019 

1.2 As inscrições serão realizadas diretamente via link: copie o link no seu navegador 

para acessar o questionário → https://forms.gle/g5XQP2cj2uxrJUgW8  

2. DAS VAGAS E REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

   Disponibilidade às quintas-feiras das 14:00 às 17:30h ou das 19:00 às 

22.30 (deixar claro a qual período se candidata) e eventualmente em 

intervenções na comunidade previamente acertadas.   

   Serão disponibilizadas 50 vagas (2 turmas de 25, não bolsistas).   

   A obtenção da certificação estará condicionada a frequência mínima 

de 75% dos encontros incluindo  atividades práticas e de intervenção na 

comunidade.   

   O curso terá duração de 10 semanas.   

   A participação no curso será condicionada ao uso de roupa adequada 

para o momento de prática (top  e short para mulheres e, short e camiseta para 

homens).   

   É vedado o uso do celular durante o momento prático das aulas.   

https://forms.gle/g5XQP2cj2uxrJUgW8


   A participação no projeto é aberta ao público externo.   

   Será utilizado para fins classificatórios o melhor desempenho no 

seguinte critério: Carta de motivação  para participar do projeto 

explicitando porque deseja participar desse curso de formação. Nessa carta 

você deve deixar claro a qual período se candidata, tarde ou noite. A carta de 

motivação deverá ser anexada no formulário de respostas ao questionário. 

3. DO RESULTADO  

O resultado será divulgado no dia 12/02/2020, enviado diretamente no e-mail dos 

inscritos. O primeiro encontro presencial será no dia 13/02/2020 (quinta-feira).  

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

A equipe de massoterapia coloca-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas.  

 

Teixeira de Freitas (BA), 21 de janeiro de 2020. 

Prof. Dr. Leandro Gaffo 

Ft. Raério Rocha Leite – CREFITO 112839/F 

 

 


