
 

 

EDITAL NPPGE No. 01/2018 

A Coordenação do NPPGE da Faculdade de Balsas, 
no uso de suas atribuições regimentais e demais 
disposições legais, em especial ao que determina o 
Artigo 30º do Regimento e a Resolução COP nº 
05/2011 que trata da aprovação do Programa de 
Cultura, Esporte e Lazer da Faculdade de Balsas 
torna público: 

 

EDITAL Nº. 01/2018 

 

A Faculdade de Balsas torna pública a abertura a Seleção de Apresentações Culturais para se apresentarem no 
evento UNICULTURAL 2018, desenvolvida dentro do Programa de Cultura, Esporte e Lazer da Faculdade de Balsas, 
nos seguintes moldes. 

1. DA CHAMADA 
1.1 O presente Edital chama para seleção os interessados em se apresentar na Unicultural 2018; 
1.2 Poderão se inscrever os acadêmicos da Faculdade de Balsas, de cursos de graduação ou pós-graduação, 

devidamente matriculados no semestre. 
 
2.  DAS INSCRIÇÕES 
2.1.  Período de inscrições para a Seleção de Apresentações Culturais da Unicultural 2018 ocorrerá de 2 a 08 

de maio de 2018; 
2.2 As apresentações poderão ser individuais ou em grupo; 
2.3 Os interessados deverão preencher formulário próprio disponibilizado na Secretaria de seu curso. 
 
3.  DAS MODALIDADES CULTURAIS 
3.1 As apresentações poderão ser nas seguintes modalidades: 

a) Música; 
b) Dança; 
c) Teatro; 
d) Poesia; 
e) Artes Plásticas;  
f) Artes Visuais. 

3.2 As apresentações terão tempo limite de ate 7 minutos para teatro; 5 minutos para dança, vídeo e música. 
3.3 Para as apresentações em grupo, será feita apenas uma inscrição. 
 
4.  DA SELEÇÃO 
4.1  A seleção para as apresentações ocorrerá em fase única, entre o período de 10 a 11 de maio de 2018, em 

listagem divulgada pela coordenação do Programa de Cultura, Esporte e Lazer, com descrição de nomes, 
hora e local, de acordo com as modalidades; 

4.2 O processo seletivo terá caráter eliminatório. 
4.3 O(s) candidato(s) será(ão) avaliados(s) nos seguintes itens: 

a)  Qualidade e dom artístico; 
b)  Criatividade e inovação. 

 
 



 

 

 
5 OUTRAS INFORMAÇÕES 
5.1 As Apresentações selecionadas deverão comparecer a um ensaio oficial e participarão da UNICULTURAL 

2018 nas apresentações artísticas que nela acontecem, de acordo com o calendário a ser divulgado; 
5.2 Os acadêmicos que se apresentarem receberão certificado de até 12 horas complementares à sua 

formação, de acordo com o tipo de apresentação; 
 

 

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE. 

 

Balsas, MA, 23 de abril de 2018. 

 

 

Fábio Roberto Pillatt 

Coordenador do Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - NPPGE 

 


