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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ATIVIDADES DE CULTURAIS VOLUNTÁRIAS PARA A FEPRO 2019 

 

OBJETIVO: Fomentar atividades de lazer, recreativas e culturais em relação direta com o ambiente 

acadêmico; promover ações de voluntariado, cidadania ativa e bem-estar social por meio da arte; 

oferecer oportunidade a novos talentos de interação com o público local, sobretudo durante a Feira 

de Profissões do Unipê – FEPRO e em outros eventos realizados na instituição conforme 

chamamento institucional. 

 

PÚBLICO-ALVO  

Interno: Discentes e colaboradores do Unipê. 

 

CRONOGRAMA 

EVENTO DATA INICIAL DATA FINAL 

Inscrições das Atividades Culturais  26/08/2019 08/09/2019 

Audição 11/09/2019 13/09/2019 

Realização do Evento 26/09/2019 26/09/2019 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

Deverão ser feitas mediante preenchimento de formulário online, disponível através do link: 

https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/121. As inscrições poderão ser realizadas 

individualmente ou pelo representante da equipe indicando a modalidade pretendida, estando 

limitada a uma inscrição por pessoa. 

 

2. CERTIFICAÇÃO 

 

A certificação enquanto APRESENTAÇÃO CULTURAL será emitida com o devido cumprimento 

das atividades acordadas com a ASPED. A certificação contemplará o participante como 

Apresentador de Atividade Cultural especificando a modalidade escolhida com computação de 20 

(vinte) horas para computação de horas complementares.  

https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/121
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 Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do participante e 

código de validação online a partir da data de 31/10/2019. Mais informações: asped@unipe.edu.br. 

 

3. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Individual ou coletivamente os participantes poderão se inscrever nas modalidades: 

A) Dança 

B) Apresentação musical 

C) Apresentação teatral 

D) Performance circense 

E) Exposição de pinturas, esculturas, artefatos e afins. 

 

4. AUDIÇÃO  

 

Uma audição será realizada entre os dias 11 e 13/09/2019 para validar as propostas de 

apresentações culturais desenvolvidas pelos participantes. Aprovada a proposta esta será incluída 

na programação do evento em um ou mais turnos conforme disponibilidade dos participantes e 

decisão final da equipe organizadora. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A participação neste processo seletivo implica no conhecimento do presente Edital e da 

resolução CONSEPE 76/2018, disponível no site oficial do Unipê. Trata-se de atividade voluntária 

que não gera vinculo empregatício ou obrigação trabalhista, devendo ser assinado termo de 

autorização de uso de imagem e som a título gratuito e definitivo. 

Os casos omissos serão resolvidos a critério exclusivo e irrecorrível da PROAC e ASPED. 

 

João Pessoa, 23 de agosto de 2019. 

 

 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

Prof.ª Mariana de Brito Barbosa 
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