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EDITAL IFRS – CAMPUS CANOAS Nº 35/2018 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO ENPEX 2018 

 

O Diretor Geral do IFRS – Campus Canoas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de 

Edital para a submissão de atividades artísticas e culturais que deverão fazer parte da programação do 

ENPEX 2018 – Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS – Campus Canoas, que ocorre nos dias 20, 

22 e 23 de outubro de 2018 e tem como tema a Construção da Aprendizagem numa Perspectiva de 

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a realização dessa seleção pública decorre do comprometimento e interesse da 

Instituição em fomentar a produção artística e suas atividades culturais, visando divulgar a cultura local 

e regional, destacando e fortalecendo iniciativas musicais, de artes cênicas, visuais, literárias e artísticas, 

seus criadores, assim como proporcionar aos participantes do ENPEX 2018 uma diversificada 

programação artística e cultural. 

 

2. OBJETIVOS 

Dar condições de igualdade a todas às pessoas que atuam nos diversos segmentos artísticos e culturais 

da música, circo, dança ou teatro, os quais tenham interesse em divulgar seus projetos e trabalhos em 

apresentações públicas, durante a realização do ENPEX 2018. 

2.1. O presente EDITAL visa selecionar 10 (dez) apresentações artísticas ou culturais que juntas 

compõem a programação do ENPEX 2018. 

 

3. INSCRIÇÕES 

As  inscrições  para  formação  de  cadastro  de  interessados  em  apresentar atividades artísticas e 

culturais no ENPEX 2018 poderão ser  realizadas  somente  por  meio  eletrônico,  através  do  endereço 

enpex@canoas.ifrs.edu.br, no período de 10 a 30 de setembro de 2018, encaminhando a ficha de 

cadastro (ANEXO 1) assinada e digitalizada, colocando no assunto do  e-mail:  CADASTRO  PARA  

APRESENTAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS  – ENPEX 2018. 
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4. PROGRAMAÇÃO 

4.1  Os  dias e horários nos  quais serão  realizadas as apresentações artísticas e culturais são 

apresentados a seguir: 

a) No dia 20/10/2018, às 8h30 e às 10h30. 

b) No dia 22/10/2018, às 10h, às 13h, às 16h30 e às 18h30. 

c) No dia 23/10/2018, às 10h, às 13h, às 16h30 e às 18h30. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1.  A  Comissão  Organizadora  do ENPEX 2018  selecionará  as  atividades  de acordo  com  os  

objetivos  do evento,  respeitando  a  infraestrutura disponível da Instituição. 

5.2.  A  Comissão  Organizadora  do ENPEX 2018 determinará  o  dia  e  o  horário  em  que  os 

proponentes escolhidos realizarão a apresentação. 

5.3. Caso sejam selecionadas mais propostas do que as vagas disponíveis na programação, a Comissão 

Organizadora do ENPEX 2018 realizará sorteio para definir as apresentações artísticas e culturais que 

acontecerão no ENPEX 2018. As demais propostas selecionadas poderão ser chamadas para 

apresentações ao longo do ano letivo em eventos promovidos pelo IFRS – Campus Canoas. 

5.4. O chamamento das  propostas  “Selecionadas”  que  respondam  às necessidades e programação do 

ENPEX 2018 ocorrerá através do e-mail de contato informado na ficha de cadastro (ANEXO I). 

5.5. A execução da atividade proposta selecionada será de responsabilidade do proponente, bem como 

o material necessário para a apresentação. 

5.6. O IFRS – Campus Canoas se compromete em certificar todos os participantes da atividade artística 

ou cultural selecionada e que realizar a apresentação no ENPEX 2018. 

 

6. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 

6.1. O atendimento referente aos trâmites deste Edital se dará por meio de solicitações enviadas para o 

email enpex@canoas.ifrs.edu.br, com o assunto: 

Informações_Edital_Programação_Cultural_ENPEX_2018. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1. A lista das atividades artísticas e culturais selecionadas será divulgada nos murais do IFRS – Campus 

Canoas e enviada por e-mail para os responsáveis pelas inscrições, com informações do dia, horário e 

local da apresentação no dia 10/10/2018. 
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8. CRONOGRAMA 

Fases Data 

Publicação do Edital 10/09/2018 

Período de inscrição das atividades artísticas e culturais 10/09/2018 a 30/09/2018 

Divulgação das propostas selecionadas 10/10/2018 

Apresentações artísticas e culturais no ENPEX 2018 20, 22 e 23/10/2018 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

9.2. Casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora do ENPEX 2018 do IFRS – Campus 

Canoas. 

 

Canoas (RS), 10 de Setembro de 2018. 

 

 

Mariano Nicolao 
Diretor-Geral do IFRS Campus Canoas 

Portaria 312/2016 
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ANEXO I 

FICHA DE CADASTRO PARA APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO ENPEX 2018 

1. Descrição da atividade proposta, incluindo número de integrantes e o espaço físico necessário 

para realizar a apresentação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Dias e horários de interesse (por ordem de prioridade): 

 Dia ____ /10/2018. Horários: 1) ________  2) __________ 

 Dia ____ /10/2018. Horários: 1) ________  2) __________ 

 Dia ____ /10/2018. Horários: 1) ________  2) __________ 

3. Informe o tempo, em minutos, para realizar a apresentação: ___________ 

4. Nome do Responsável: ___________________________________________________________ 

5. E-mail do Responsável: ___________________________________________________________ 

6. Telefone do Responsável: _________________________________________________________ 

7. Marque sua forma de vínculo com o IFRS: 

 (   ) Estudante do IFRS – Campus ________________________. 

 (   ) Servidor do IFRS – Campus __________________________. 

 (   ) Não tenho vínculo com o IFRS. 

 

Canoas/RS, _____ de setembro de 2018. 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 


