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OFICINAS, MINICURSOS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) torna pública a abertura de submissão de propostas de
oficinas,  minicursos  e  apresentações  artístico-culturais  e  estabelece  normas  relativas  à
participação na V Mostra UFCA, que será realizada de 05 a 09 de novembro de 2018, no campus
Juazeiro do Norte da UFCA, em Juazeiro do Norte, estado do Ceará.

1 1 OBJETIVOS

A V Mostra  UFCA tem  como  objetivo  principal  divulgar  as  atividades  de  cultura,  ensino,
extensão e pesquisa realizadas pela comunidade acadêmica da UFCA ao longo do ano. Nessa
edição,  com o tema “CIÊNCIA E INTERDISCIPLINARIDADE: reflexões  e  desafios  para  a
promoção da Justiça Social”, toda a Universidade estará reunida.

Os  estudantes  bolsistas  dos  programas  e  projetos  de  cultura,  ensino,  extensão e  pesquisa  da
UFCA têm como atribuição, de acordo com os editais de seleção, apresentar resultados de suas
atividades realizadas no decorrer do ano. Os resultados poderão ser apresentados em formato de
oficinas, minicursos e apresentações artístico-culturais, além de outros formatos disponíveis em
outros editais.

No caso dos projetos de Artes (Ancestrália, Camerata de Violões da UFCA, Coral da UFCA, Elas
Sax, Escola de Música – EMUC, Grupo de Percussão, Grupo de Saxofones, Grupo de Sopro
(Banda de música),  Núcleo de Flauta Doce,  Orquestra  Sinfônica da UFCA, Teatro Musical),
apoiados pela Pró-Reitoria de Cultura, as inscrições deverão ser exclusivamente no formato de
apresentação artístico-cultural.

2 2 DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

2.1  As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no Sistema de
Conferências e Certificados da UFCA (https://conferencias.ufca.edu.br), de 05 de setembro até as
23:59 horas do dia 30 de setembro de 2018.

2.2 Poderá  submeter  propostas  de  oficinas,  minicursos  e  apresentações  artístico-culturais  a
comunidade acadêmica da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Por comunidade acadêmica,
entendem-se docentes, funcionários terceirizados, técnicos-administrativos e discentes dos cursos
de graduação e pós-graduação desta Universidade.

2.3 Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta de oficina, minicurso, apresentação
artístico-cultural para a V Mostra UFCA como autor principal.



2.3.1 No caso de estudantes, as propostas deverão ser submetidas com o devido acompanhamento
de tutor(es) ou orientador(es) envolvidos nos projetos e nos programas acadêmicos.

2.3.2 No caso dos projetos de Artes apoiados pela Procult, a proposta deverá ser submetida pelo
coordenador do projeto, informando-se todos os integrantes do grupo (conforme item 4.3).

2.1 3 DO FORMATO DAS OFICINAS E MINICURSOS

3.1 As oficinas e os minicursos consistem em uma formação de 04 (quatro) horas, que tem por 
objetivo relacionar atividades teóricas e/ou práticas.

3.2 O proponente é responsável pelo material a ser utilizado durante a oficina.

3.3  O conteúdo desenvolvido, falado e as opiniões expressas pelos oficineiros e ministrantes de 
minicurso são de inteira responsabilidade dos proponentes.

3.4 O proponente não poderá cobrar qualquer tipo de taxa aos participantes.

3.5 As propostas de oficinas e minicursos deverão trabalhar com temas desenvolvidos dentro dos 
projetos realizados pelos proponentes.

3. 6 As submissões deverão conter as seguintes informações:

(i) Introdução;

(ii) Objetivos da oficina ou minicurso;

(iii) Metodologia utilizada na oficina ou minicurso;

(iv) Público-alvo;

(v) Número de vagas;

(vi) Resultados esperados da oficina ou minicurso na V Mostra UFCA;

(vii) Necessidades estruturais;

(viii) Referências bibliográficas.

3.7 A ausência de qualquer uma das informações solicitadas no item 3.6 acarretará o indeferimento
da proposta submetida.

3.8 O responsável pela submissão deverá informar todos os integrantes da oficina ou minicurso,
com seus nomes completos, separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: José Cícero da Silva;
Maria  das  Graças  Barbosa;  Joaquim  Ferreira  Soares.  Os  nomes  dos  autores  deverão  ser
conferidos pelo responsável pela submissão, pois estes constarão nos certificados conforme forem
informados.

3.9 As oficinas e minicursos poderão ser ministrados por uma única pessoa ou em grupos de no
máximo 3 pessoas.



3 4 DO FORMATO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

4.1 As apresentações artístico-culturais são atividades individuais ou coletivas, produzidas nas
diversas linguagens artísticas.

4.2 As submissões deverão conter as seguintes informações:

a) Linguagens artísticas (Música, Teatro, Performance, Circo, Dança, Literatura, etc.);

b) Descrição da apresentação;

c) Local preferencial para a apresentação;

d) Conteúdo da apresentação;

e) Duração;

f) Necessidades estruturais.

4.3 O responsável pela submissão deverá informar todos os integrantes da apresentação, com seus
nomes completos, separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: José Cícero da Silva; Maria das
Graças Barbosa; Joaquim Ferreira Soares.  Os nomes dos autores deverão ser conferidos pelo
responsável pela submissão, pois estes constarão nos certificados conforme forem informados.

4 5 DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR/TUTOR/COORDENADOR

5.1 Orientar  e  revisar  a  proposta  do  estudante  submetida  no  formulário  de  inscrição,
responsabilizando-se por todo o conteúdo e forma do documento.

5.2 No caso dos projetos de Artes (Ancestrália, Camerata de Violões da UFCA, Coral da UFCA,
Elas Sax, Escola de Música – EMUC, Grupo de Percussão, Grupo de Saxofones, Grupo de Sopro
(Banda de música),  Núcleo de Flauta Doce,  Orquestra  Sinfônica da UFCA, Teatro Musical),
submeter inscrição da apresentação artístico-cultural na V Mostra UFCA.

5.3  Acompanhar as apresentações artísticas durante a Mostra, auxiliando os estudantes no que
precisarem.

5 6 AVALIAÇÃO DAS OFICINAS E MINICURSOS

6.1 As oficinas e minicursos serão avaliados pela Comissão Organizadora da V Mostra UFCA, de
acordo com os seguintes critérios:

a) Viabilidade de realização;

b) Coerência entre os objetivos e os resultados esperados;

c) Clareza e pertinência da metodologia;



d) Vínculo com algum programa ou projeto de cultura, ensino, extensão e pesquisa;

e) Conteúdo;

6.2 Os avaliadores da  Comissão Organizadora da V Mostra UFCA atribuirão nota de 0 (zero) a
10 (dez) para cada um dos critérios mencionados no item 6.1

6.3 A nota final  de avaliação da proposta  será obtida a  partir  da média aritmética das notas
atribuídas aos critérios mencionados no item 6.1

6.4 As propostas com nota final de avaliação acima de 6,0 (seis) serão consideradas classificadas.

6.5  As  propostas  classificadas  serão  alocadas  conforme  a  ordem  de  classificação  e  a
disponibilidade de espaços que atendam as necessidades estruturais relatadas.

6 7 AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

7.1 As apresentações artístico-culturais serão avaliadas pela Comissão Organizadora da V Mostra
UFCA, de acordo com os seguintes critérios:

a) Viabilidade de realização;

b) Vínculo com algum programa ou projeto de cultura, ensino, extensão e pesquisa;

c) Conteúdo;

d) Necessidades estruturais.

7 8 CERTIFICADOS

8.1 O  certificado  de  participação  no  evento  estará  à  disposição  na  homepage
https://www.even3.com.br/ para cada inscrito, não sendo permitida nenhuma alteração dos dados
do trabalho posterior à sua submissão.

8.1.1 Os  espectadores  das  apresentações  artístico-culturais  terão  sua  presença  registrada  e  o
tempo das apresentações será contabilizado para a emissão de certificado de participação na V
Mostra UFCA.

8.2 O certificado será fornecido em formato padrão sem possibilidades de alteração no seu layout,
texto, conteúdo e demais propriedades.

8.3 A impressão do certificado é de responsabilidade do participante.

8.4 Será  emitido  apenas  um certificado por  trabalho,  contendo o título e  o(s)  nome(s)  do(s)
autor(es) participante(s) da apresentação.

8.5 Terão  direito  aos  certificados  de  realização  de  oficina  ou  minicursos  as  propostas
efetivamente executadas.



9 DO CRONOGRAMA

Lançamento de edital 11 de setembro de 2018

Chamada de avaliadores 23 de agosto de 2018

Submissão das propostas 11 de setembro a 08 de outubro de 2018

Avaliação das propostas 11 de setembro a 08 de outubro de 2018

Resposta dos avaliadores Até 09 de outubro

Resultado preliminar Até 15 de outubro de 2018

Período de recursos (bolsistas e voluntários) 16 e 17 de outubro de 2018

Resposta final 19 de outubro de 2018

8 10 CLÁUSULA DE RESERVA

A Comissão Organizadora da V Mostra UFCA reserva-se o direito de resolver os casos omissos,
bem como as situações não previstas no presente Edital.

Juazeiro do Norte-CE, 11 de setembro de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA V MOSTRA UFCA
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