
EDITAL PROEX Nº 23/2019

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA OS EVENTOS CARAVANA DO
FESTIVAL - OP E POTÊNCIA DA PERIFERIA - FESTIVAL DE
INVERNO DE OURO PRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE

O Pró-Reitor de Extensão da UFOP torna público que se encontram abertas as

inscrições, para o processo de seleção de propostas para participar dos

eventos “Caravana do Festival - OP” e “Potência da Periferia”, que integram o

Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2019. As

inscrições estarão abertas entre os dias 25 e 27 de junho deste ano.

1. DAS PROPOSTAS

O objetivo deste edital é selecionar propostas de oficinas e apresentações

culturais que vão acontecer em bairros e distritos de Ouro Preto durante o

Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2019. Tais

atividades vão acontecer nas programações dos eventos “Caravana do

Festival” e “Potência da Periferia”, e vão complementar a programação de

ações realizadas no contexto de projetos de extensão registrados na Pró-

reitoria de Extensão da UFOP.

Esse edital visa exclusivamente à participação de estudantes de cursos de

graduação da UFOP dispostos a atender demandas definidas em conjunto com

as comunidades locais, listadas no item 06 deste edital. Os estudantes

selecionados farão jus a auxílio financeiro no valor de R$30,00 a hora.

2. REQUISITOS

São requisitos para concorrer às vagas:

 Estar regularmente matriculado na UFOP como estudante de graduação;

 Ter disponibilidade de alternância de horários;



 Ter domínio suficiente da área e da modalidade de atividade que está
sendo proposta - este ponto será comprovado por meio de currículo e
portfólio que comprovem experiência anterior.

3. DAS INSCRIÇÕES

O(a) proponente deverá inscrever sua proposta por meio do formulário online,

no link:

https://docs.google.com/forms/d/1-uhfEzMTBn-

C0aZdeXlqG27kh6ZhlpqkfUSkZkqsVPQ/edit .

O formulário deverá ser preenchido até o dia 27 de junho de 2019, às 23h59.

4. DA SELEÇÃO

O processo de seleção dar-se-á pela análise do formulário e anexos.

5. DO RESULTADO

O resultado será divulgado no dia 29 de junho, no site da Pró-reitoria de

Extensão (www.proex.ufop.br).

6. DAS ATIVIDADES

1. Os(as) estudantes receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 30,00

(trinta reais) referente à hora de aula ou R$ 300,00 apresentação artística,

sendo que no caso de mais de uma apresentação o valor será negociado;

2. A ajuda de custo tem caráter temporário e não gera vínculo empregatício;

3. As atividades serão realizadas conforme demandas descritas na tabela

abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/1-uhfEzMTBn-C0aZdeXlqG27kh6ZhlpqkfUSkZkqsVPQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-uhfEzMTBn-C0aZdeXlqG27kh6ZhlpqkfUSkZkqsVPQ/edit


Atividade Local

Oficina de Stencil Saramenha / Piedade / São

Cristóvão / Padre Faria / Lavras

Novas

Oficina de Palhaçaria São Cristóvão

Oficina de Musicalização Saramenha

Oficina de Jogos Teatrais Amarantina

Atividade de Contação de Histórias para

crianças

Morro São Sebastião

Apresentação musical - instrumental São Cristóvão / Paço da

Misericórdia / Morro São Sebastião

Oficina de turbante Padre Faria

Estética com produtos naturais Padre Faria

Oficina Produção Poética Padre Faria

Produção Musical Padre Faria

Oficina de Grafite Padre Faria

Sarau Padre Faria

Oficina de dança Padre Faria



7. DISPOSIÇÕES FINAIS

 As atividades dos selecionados acontecerão entre os dias 08 e 21 de
julho de 2019;

 O candidato selecionado deverá ter os dados de conta corrente, da qual
seja o único titular, atualizados no “minhaufop”;

 O candidato que não atender os requisitos para recebimento de bolsas
contidos no Item 2 serão desclassificados.

Prof. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp
Pró-Reitor de Extensão

Coordenador Geral do Festival de Inverno
Universidade Federal de Ouro Preto
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