CHAMADA PÚBLICA: RECEBIMENTO DE
PROPOSTAS DE OFICINAS E RODAS DE DIÁLOGO
EM CULTURA E ARTE PARA 1ª SEMANA DE
ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA (Sepec)

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC), por meio da Diretoria de
Cultura, convida discentes, docentes, técnico-administrativos e demais interessados a
apresentarem propostas para realização de oficinas ou rodas de diálogo, voltadas para o
universo da cultura e da arte, para compor a programação da Semana de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura (Sepec), a ser realizada entre os dias 22 e 24 de novembro, no Centro de
Tecnologia e Geociências (CTG), no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco. As
atividades a serem selecionadas a partir desta chamada acontecerão no dia 23 de novembro
(quinta-feira), entre 14h às 18h.
Serão escolhidas até cinco propostas entre oficinas e rodas de diálogo. As oficinas
devem ter duração de 3 (três) horas; as rodas de diálogo, que devem contar com um mínimo
de 3 (três) mediadores, devem ter 2 (duas) horas de duração. A chamada privilegiará propostas
que estimulem a dialogicidade entre as linguagens artísticas, favorecendo, em seus temas, a
diversidade sociocultural.
As atividades acontecerão nos espaços das salas de aula do primeiro andar do CTG
e/ou no anfiteatro do centro, localizado no mesmo pavimento. Não haverá recursos
financeiros para os proponentes. Certificados de realização das atividades, no entanto, serão
emitidos.
As inscrições são gratuitas e acontecerão de 21 de setembro até 23 de outrubro,
através do emailcultura@ufpe.br. O proponente deverá encaminhar a ficha de inscrição
(formulário em anexo) devidamente preenchida, com um resumo da ação pretendida, espaço
físico ideal e materiais/equipamentos necessários para a realização da ação, dentre outras
especificidades.
Eventuais dúvidas e esclarecimentos deverão ser tratados pelo e-mail cultura@ufpe.br
ou pelo telefone (81)2126-8641.

ANEXO I

PROPOSTAS DE OFICINAS E RODAS DE
DIÁLOGO PARA A 1ª SEMANA DE
ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E
CULTURA (SEPEC)

FICHA DE INSCRIÇÃO

Título da proposta:

1. Identificação do(s) proponente(s):
Nome(s) completo(s):

E-mail(s):

Telefones:

Breve(s) currículo(s) (máximo de cinco linhas para cada proponente)1:

1

Comprovações e detalhamentos poderão ser solicitados nas etapas seguintes do exame da
proposta.

2. Breve descrição da proposta (máximo de 10 linhas /prever número de vagas):

3. Objetivos da proposta (máximo de oito linhas):
Objetivo geral:

Objetivos específicos:

4. Justificativa (máximo de dez linhas):

5. Logística para a realização da proposta (montagem, equipamentos necessários, segurança,
acompanhamento, desmontagem e retirada de material):

Recife, ____ de ____________ de 2017

_________________________________________
(Assinatura do proponente)

