
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

EDITAL Nº 0006/2017/COPPE/REITORIA 

 

 

O Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL, por intermédio da Coordenação de 

Pesquisa, Pós-graduação e Extensão – COPPE, torna público o presente Edital, 

informando a comunidade acadêmica que estão abertas as inscrições para as 

atividades do Projeto Intervalo Cultural 2017– Categoria Música. Portanto, este 

Edital apresenta as normas para o processo seletivo de projetos de extensão na 

área da arte-cultura, no âmbito da UNIT/AL, voltados para a promoção do 

desenvolvimento educacional, social, cultural, científico e tecnológico de Alagoas. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Edital consta de uma chamada pública para divulgação das condições 

de participação do Projeto Intervalo Cultural (performance artística). 

1.2. O Intervalo Cultural parte da política para o desenvolvimento da Extensão da 

UNIT/AL e tem por objetivo incentivar os colaboradores, discentes e 

egressos desta instituição de ensino superior a realizarem atividades de 

Extensão, com a oferta de performances artísticas nos intervalos intraturnos, 

nos horários de 10h40min às 12h e das 17h às 18h:30min. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de 

forma indissociável ao Ensino e à Pesquisa, viabiliza a relação 

transformadora entre a UNIT/AL e a sociedade.  

2.2. O projeto é a ação processual e contínua de caráter educacional, social, 

cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado, podendo ser associado a um programa ou desenvolvido de 

forma isolada. 



2.3. Para este Edital, serão considerados projetos válidos apenas os de incentivo 

à arte e à cultura, cuja operacionalização ocorra através de performances 

artísticas. 

2.4. Para fins deste Edital, será considerada performance artística a atividade que 

envolva a arte musical desempenhada ao vivo. 

  

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. As performances artísticas serão realizadas por colaboradores, alunos da 

UNIT/AL e egressos que tenham habilidade comprovada na área artística 

inscrita. Os candidatos selecionados, após apresentação em data e horário 

predeterminados, receberão certificados com carga horária de 2h (duas 

horas). 

3.2. As performances a que se refere o item 3.1 serão, preferencialmente, 

acústicas: voz e violão, teclado e voz.  

3.3. A comprovação da habilidade artística da proposta será feita através de 

vídeo demonstrativo do candidato executando uma performance semelhante 

a que será apresentada ao longo do projeto.  

3.4. O candidato deverá realizar o upload do seu vídeo no site  

https://www.youtube.com/. O vídeo deve ser armazenado no Youtube com o 

título: INTERVALO CULTURAL 2017 e o nome do candidato. 

3.5.  A Coordenação de Extensão disponibilizará: 

3.5.1. Espaço no mini shopping; 

3.5.2. Uma mesa de som de oito canais; 

3.5.3. Dois microfones; 

3.5.4. Duas caixas amplificadas. 

3.6. O participante terá que trazer seu instrumento musical. 

3.7. Os candidatos que tiveram suas propostas aprovadas para participar do 

Intervalo Cultural 2017 deverão observar a tabela de apresentação que será 

publicada no dia 06 de outubro de 2017 no site da UNIT/AL - 

https://al.unit.br/extensão/ 

3.8. As 10 melhores performances musicais apresentadas no intervalo  Cultural 

217 serão selecionadas para participar do I Festival de Música da UNIT/AL, 

https://www.youtube.com/
https://al.unit.br/extensão/


que ocorrerá no dia 11 de novembro de 2017, em comemoração aos 200 

anos de Alagoas. 

 

 

4. DOS CANDIDATOS 

 

4.1. Poderão se inscrever no Projeto Intervalo Cultural – Categoria Música os 

colaboradores, alunos regularmente matriculados em qualquer curso de 

graduação e egressos.  

4.2. Os candidatos deverão ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade e 

disponibilidade para apresentação nos horários das 10h40min às 12h e das 

17h às 18h:30min, de acordo com o cronograma de apresentação a ser 

divulgado pela Coordenação de Extensão (https://al.unit.br/extensão/). 

4.3. Os interpretes terão tempo limite de 5 minutos para iniciar a apresentação, 

conforme calendário com data e hora a ser divulgado pela Coordenação de 

Extensão 

4.4. As intepretações deverão ser exercidas da forma como as músicas foram 

escritas. 

4.5. Não será possível o reagendamento da apresentação em caso de não 

comparecimento do intérprete no dia predeterminado. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições dos trabalhos deverão ser feitas de 26 de setembro a 05 de 

outubro de 2017. 

5.2. Para efetivar a inscrição o candidato deverá enviar para o e-mail 

extensão@al.unit.br  os anexos da ficha de inscrição devidamente 

preenchida (disponível no site da UNIT/AL - https://al.unit.br/extensão/), o link 

do Youtube do vídeo da performance, fotocópia do RG e CPF e comprovante 

ou declaração de que é colaborador, aluno ou egresso da UNIT/AL.  

 

6. DA SELEÇÃO 

 

https://al.unit.br/extensão/
mailto:extensão@al.unit.br
https://al.unit.br/extensão/


6.1. Os trabalhos inscritos serão analisados pela Comissão Julgadora, formada 

por colaboradores habilitados na área musical. 

6.2. A comissão julgadora adotará os seguintes critérios para avaliação dos 

intérpretes: 

• Afinação, ritmo, dicção e presença de palco; 

 • Notas de 0 (zero) a 10 (dez) serão atribuídas para cada quesito; 

 • A nota final será a média atribuída pelos jurados;  

• Em caso de empate, o critério usado para desempate será a afinação; 

6.3. Serão selecionados 20 candidatos que se apresentarão no Intervalo Cultural 

- Categoria Música, nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2017, em 

conformidade com o calendário de apresentação a ser divulgado pela 

Coordenação de Extensão.  

6.4. As apresentações ocorrerão no mini shopping, podendo haver alteração de 

local em casos excepcionais.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela 

Coordenação de Extensão, pela Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação 

e Extensão (COPPE) e pela Reitoria.  

 

 

Maceió/AL, 12 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

________________________ 

Mary Vania Nogueira 

Coordenadora de Extensão UNIT/AL 

 

 

 



________________________ 

Daniela do Carmo Kabengele  

Coordenadora de Pós Graduação, Extensão e Pesquisa UNIT/AL 

 

 

 

 

__________________________ 

Dario Arcanjo de Santana 

Reitor UNIT/AL 

 


