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EDITAL PROEC Nº 012/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO PARA O 
PROJETO “UFABC-ACÚSTICO” APROVADO PELO PROGRAMA DE 
APOIO A AÇÕES DE CULTURA – PAAC 2017 

Processo nº 23006.002398/2016-30 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ABC (UFABC), torna público o processo seletivo para preenchimento de vaga de bolsista e 
voluntário para a ação de cultura “UFABC-ACÚSTICO” aprovado pelo Programa de Apoio a Ações de 
Cultura- 2017. 

DAS NORMAS GERAIS 

Este edital é regido pela Portaria ProEC nº 013, de 04 de outubro de 2016, e encontra-se disponível na 
página da ProEC. 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 30 de junho a 06 de julho de 2017, mediante o 
preenchimento do Formulário de Inscrição para Bolsista/Voluntário. 

A inscrição do discente neste programa de bolsas/voluntariados implica no reconhecimento e aceitação 
de todas as condições previstas neste edital. 

A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo candidato no ato de preenchimento do 
formulário de inscrição, bem como por requerimentos de inscrição não efetivados por motivo de ordem 
técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação ou outros fatores 
externos que impossibilitem a transferência de dados. 

DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

A seleção do alunos inscritos será de responsabilidade do coordenador da ação e deverá ocorrer no 
prazo entre 10 a 14 de julho de 2017. A ProEC publicará a lista dos alunos selecionados de acordo com 
a classificação enviada pelo coordenador. 

Somente poderão participar da seleção os alunos que obedecerem todos os critérios para inscrição 
estabelecidos neste Edital e na Portaria ProEC nº 013, de 04 de outubro de 2016. 

DAS BOLSAS 

O bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

As atividades do bolsistas/voluntários totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a critério do 
coordenador do projeto ou por ele determinado. 

DAS VAGAS 

Será disponibilizada 1 (uma) vaga para bolsista.  

As vagas para voluntários serão disponibilizadas a critério do coordenador da ação. 

http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/portarias-2016/Portaria_013_Bolsas_de_Extens%C3%A3o.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1KLvS9hs2LQzXIjc5nlJPMWNalEEKYC99VofBf-hJUGM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KLvS9hs2LQzXIjc5nlJPMWNalEEKYC99VofBf-hJUGM/edit


A bolsa e o voluntariado terá vigência mínima de 05 (cinco) meses, no período de agosto a dezembro 
de 2017.  

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO   

Os critérios abaixo relacionados não excluem aqueles indicados no presente edital, em especial no art.3º 
da Portaria ProEC nº 013/2016 e são válidos para candidatos bolsistas e voluntários.  

“Desejável conhecimento de configurações de áudio e vídeo, iluminação, conceitos básicos sobre 
controle MIDI (para som), DMX (para iluminação), e no vídeo HDMI. Desejável noções de produção e 
organização de eventos”. 

Os candidatos deverão apresentar documentos que comprovem os critérios de inscrição obedecendo ao 
estabelecido neste edital, por ocasião da seleção e quando solicitado pela coordenação da ação e pela 
ProEC. 

Os documentos acadêmicos devem ser preferencialmente emitidos pela Secretaria de Graduação da 
UFABC. 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Após a divulgação da lista dos selecionados, o aluno bolsista assinará o Termo de Outorga, no dia 20 de 
julho de 2017, mediante a apresentação dos seguintes documentos (original e cópia simples): RG; CPF, 
Cartão do banco e atestado de matrícula atualizado. 

Assinaturas fora do prazo acima estipulado serão permitidas mediante justificativas aceitas pela ProEC. 

A critério da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e/ou do coordenador da ação poderão ser solicitados 
outros documentos aos alunos bolsistas/voluntários. 

Após a divulgação da lista dos alunos voluntários selecionados, esses deverão assinar o Termo de 
Compromisso no dia 20 de julho de 2017, mediante a apresentação de documento de identidade. 

Os alunos iniciarão as atividades após as assinaturas dos termos de outorga e compromisso. 

DO CRONOGRAMA 

Ação Data 

Período de inscrição 30 de junho a 06 de julho de 2017 

Seleção dos candidatos 10 a 14 de julho de 2017 

Publicação do resultado 18 de julho de 2017 

Assinatura do Termo de Outorga e 
Compromisso 

20 de julho de 2017 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

            Profº Drº Daniel Pansarelli 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 



 

 

Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original 
 

PJ034-2017 
UFABC_ACÚSTICO 

O “UFABC-acústico” é um sarau para os artistas amigos da UFABC (vinculados ou não) que 
acontece quadrimestralmente na UFABC, que ao mesmo tempo é a captação e trabalho final de três 
minicursos: de captação e masterização de som, captação e edição de vídeo, e de fotografia.  O 
evento, que encaixa-se no que se poderia chamar um evento “multi-artístico”,  e não 
necessariamente consta com a harmonia de instrumentos musicais acústicos, podendo ser 
eletrônicos, nem só musica, podendo abranger quaisquer artes cênicas. O evento, que tem como 
artistas docentes, técnicos, alunos e externos à UFABC, No 1º UFABC-acústico foi imitado um MTV-
unplugged, desta vez está sendo imitado o vídeo no seguinte link a 
continuação https://www.youtube.com/watch?v=L_XJ_s5IsQc Todo mundo instrumentista com fone-
de-ouvido e preocupado da qualidade da captação em som e vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L_XJ_s5IsQc

