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EDITAL Nº017/2018 
 

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 Pompéia 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 Apresentação Cultural no Programa Integração Discente de Extensão 
Universitária do Centro Universitário São Camilo, categoria musical, conforme 
abaixo: 
 
I - DOS OBJETIVOS:  
O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos (individual ou grupo) para 
participação na Apresentação Cultural no Programa de Extensão Universitária do 
Centro Universitário São Camilo, na CATEGORIA MUSICAL. O(a) vencedor(a) 
participará do Encerramento do III Congresso Multiprofissional do Centro Universitário 
São Camilo, dia 10 de novembro de 2018.  
 
II - DA INSCRIÇÃO  
Período: de 25 de abril a 08 de junho de 2018.  
Local: Central de Atendimento Acadêmico (Ipiranga e Pompeia).  
 
III - DAS VAGAS  
Este processo envolve uma (01) vaga para apresentação no evento de encerramento 
do III Congresso Multiprofissional do Centro Universitário São Camilo, podendo ser 
preenchida por um(a) cantor(a) (solo) ou por uma banda (de 2 a 8 integrantes). Vale 
ressaltar que pelo menos um dos integrantes do grupo selecionado deve, 
obrigatoriamente, ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação, 
técnicos e de pós-graduação do Centro Universitário São Camilo, em 2018-1 e 2018-2.  
 
 
IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS  
Prof.ª Me.  Marcia Maria Gimenez; Profa. Dra. Cristiane Ruiz; Prof.ª 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 (pelo menos um dos integrantes do 
grupo) em 2018-1 e 2018-2;  
* 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 (13 a 17 de agosto de 
2018 no período da tarde);  
* Assinar o Termo de Uso de Imagem; 
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* Ter disponibilidade de apresentação ao vivo de 30 minutos no encerramento do III 
Congresso Multiprofissional, em 10 de novembro de 2018, para a apresentação 
Musical. 

 
VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
NECESSÁRIAS)  
a) Os alunos serão selecionados por uma comissão de jurados, constituída de 
docentes da Instituição e convidados externos com familiaridade no meio musical, 
mediante processo de seleção a ser realizado entre os dias 13 a 17 de agosto de 
2018;   
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/ desenvoltura no palco no dia do processo seletivo; 
- Análise da originalidade; 
- Avaliação técnica; 
- Presença de todos os integrantes no dia do processo seletivo. 
 
Datas e horários:  
As apresentações nesta fase de seleção do projeto ocorrerão no Grande Auditório, 
Campus Ipiranga, com horário e data a serem confirmados pelo e-mail registrado e 
cadastrado no momento da inscrição. Será enviado então, um e-mail entre os dias 18 
e 22 de junho para a confirmação do horário de apresentação e demais 
esclarecimentos, visto que o Centro Universitário oferecerá a estrutura, mas, não os 
equipamentos. 
 
VII - DO RESULTADO 
O resultado será divulgado no dia 21 de agosto de 2018, 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 do encerramento do III 
Congresso Multiprofissional do Centro Universitário São Camilo, a partir das 12h00 
do dia 10 de novembro de 2018; além disso, terão a divulgação da apresentação 
vinculada com as demais ações culturais deste congresso.  
Fotos das apresentações serão publicadas no anuário do Centro Universitário São 
Camilo – 2018 e nas redes sociais.   
 
IX - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 
O(s) selecionado(s) assinarão o Termo de Autorização Para Uso de Imagem e também 
receberão um certificado da apresentação (alunos e integrantes da banda, caso haja, 
externos) e de horas complementares (apenas alunos regularmente matriculados no 
Centro Universitário em 2018-1 e 2018-2,  totalizando 10 pontos, sendo 5 pontos para 
o dia da seleção e 5 pontos para o dia da apresentação) como participação no 
processo e apresentação. O certificado será emitido ao aluno que cumprir todas as 
etapas aqui descritas.  
 
PUBLIQUE-SE  
 
 
São Paulo, 10 de abril de 2018. 
  
Mônica Abel 
Secretária Geral 


