
 
 

 

EDITAL Nº050/2017 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA APRESENTAÇÃO 

CULTURAL NO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora 

Acadêmica do Centro Universitário São Camilo Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 

58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e 

Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul Pompeia 

nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, torna 

público o presente Edital que regerá o Processo de Inscrição e Seleção para 

Apresentações Culturais no Programa de Extensão Universitária do Centro Universitário 

São Camilo, conforme abaixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS:  

O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos (individual ou grupo) para 

participação nas Apresentações Culturais no Programa de Extensão Universitária do 

Centro Universitário São Camilo, por meio do Projeto Ingressantes, para a Aula Magna de 

2018/1 (data a ser definida no mês de fevereiro, período noturno).  

 

II - DA INSCRIÇÃO  

Período: de 31 de outubro a 13 de novembro de 2017.  

Local: Central de Atendimento ao Aluno (Campi Ipiranga e Pompeia).  

 

III - DAS VAGAS  

O número total de vagas para o Projeto é definido por cada categoria, sendo distribuídas 

entre os cursos de Graduação do Centro Universitário São Camilo. Vale ressaltar que 

todos os inscritos devem, obrigatoriamente, serem alunos regularmente matriculados 

nos cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação do Centro Universitário São 

Camilo.  

As vagas, disponibilizadas por categorias, seguem abaixo: 



 
 
- APRESENTAÇÃO MUSICAL OU ORAL OU INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS: individual ou em 

grupo= (2) DUAS vagas; 

- APRESENTAÇÃO ARTES PLÁSTICAS (Pintura, escultura ou fotografia) = cinco (05) vagas; 

 

IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  

Profa. Me.  Marcia Maria Gimenez; Profa. Me Leticia Moraes de Aquino. 

 

V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO –  

* Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação, técnicos ou de pós-

graduação do Centro Universitário São Camilo (todos os participantes);  

* Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 

conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital;  

* Ter disponibilidade para participação do processo seletivo (16 de novembro, período da 

tarde, agendado previamente); 

*Ter disponibilidade de apresentação ao vivo de no máximo 10 minutos no dia da aula 

Magna 2017 (data a ser definida no mês de fevereiro) para as apresentações Musicais e 

Culturais 

*Ter disponibilidade para trazer seu material a ser exposto por 2 dias (data a ser 

definida no mês de fevereiro, período noturno) para as apresentações de artes plásticas 

 

VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS)  

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 16 

de novembro de 2017;  

b) A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do selecionado 

deverá se basear no resultado obtido a partir de:  

- Análise do histórico escolar;  

- Análise da performance no dia do processo seletivo. 

 

Datas e horários:  

Dia 16 de novembro de 2017, Campus Ipiranga, das 14h às 16h30. 

 

VII - DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 30 de novembro de 2017, no site www.saocamilo-

sp.br, link secretaria – resultados e murais da Instituição.  

 



 
 
 

VIII - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO  

Os alunos selecionados farão sua apresentação no dia da aula magna de 2018/1, além de 

terem seus trabalhos expostos no dia.  

 

IX - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

O selecionado assinará termo de compromisso e também receberá um certificado da 

apresentação e de horas complementares (10 pontos) como participação no processo e 

apresentação. O certificado será emitido ao aluno que cumprir todas as etapas descritas 

neste Edital. 

 

PUBLIQUE-SE  

 

São Paulo, 20 de setembro de 2017. 

  

Mônica Abel 

Secretária Geral 

 


