
 

 
 

 

 
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

CORREDOR CULTURAL REGIONAL SUDESTE 

 

1. OBJETO 

1.1 Selecionar 01 aluno/a regularmente matriculado/a em curso de graduação da UFABC, para 

atuar como bolsista no projeto intitulado Corredor Cultural – Regional Sudeste, do Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas da Região Sudeste (FORPROEX Sudeste), 

financiado pelo Ministério da Cultura (MINC), através da Secretaria de Políticas Culturais. 

1.2 O Projeto Corredor Cultural tem por objetivo principal promover a circulação da produção 

artístico-cultural das IES públicas da região Sudeste, visando a troca de saberes e conhecimentos 

da área, por meio de diferentes linguagens, distribuídas em quatro eixos – cursos e oficinas; 

mostras e exposições; música; e artes da cena. Esse movimento possibilitará o intercâmbio de 

técnicas, processos e produções, amplificando o ensino, a pesquisa e a extensão nessa área do 

conhecimento, possibilitando a formação de agentes culturais e de públicos da cultura, tanto da 

comunidade acadêmica, como da população do entorno e das cidades vizinhas aos campi 

universitários. 

2. ATIVIDADES DO/DA BOLSISTA 

 Auxiliar na produção cultural das atividades que irão circular entre as IES participantes; 

 Auxiliar em atividades diversas na área de produção cultural; 

 Fazer a mediação da Universidade com o público das atrações, com os artistas e setores 

de Cultura das IES participantes; 

 Fazer relatórios relativos à execução do projeto, bem como registro das atividades 

desenvolvidas. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFABC; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais em horários compatíveis com o projeto, sem 

prejuízo de suas atividades curriculares; 

 Ter boa capacidade de comunicação escrita; 

 Ter iniciativa e capacidade de trabalhar em equipe; 

 Ter interesse na área de produção cultural e organização de eventos. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

Período de inscrição: 09/05/2018 a 20/05/2018. 

A inscrição será feita mediante envio dos documentos abaixo para o e-mail 

cultura.proec@ufabc.edu.br, dentro do prazo estipulado: 

 currículo resumido; 

 uma breve exposição de motivos, relatando o interesse pessoal e acadêmico, inclusive 

experiência em ações de eventos culturais, se for o caso, em texto de 10 a 20 linhas. 

 

 No corpo do e-mail, deverá informar: 

a) Nome Completo; 

b) RA 

c) Endereço; 

d) Telefone; 

e) E-mail; 

f) Dados bancários (Banco, agência e conta) 

Período de seleção: de 21/05/2018 a 24/05/2018, em fase única, mediante análise da 

documentação apresentada. 

Divulgação da classificação: 25/05/2018 no site proec.ufabc..edu.br. 

5. VALOR E PERÍODO DA BOLSA 

O/a aluno/a selecionado/a receberá uma bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante 01 mês, 

contados a partir do início de suas atividades. 

 

Em caso de dúvidas, contatar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC: (11)4996.7922. 

 

 

 

http://www.unifei.edu.br/

