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EDITAL FUNAC 01/2016 - EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICO 

CULTURAL PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – EDITAL UNITAU CULTURAL 

 

A Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade 

de Taubaté – FUNAC, em parceria com a Pró-reitoria Estudantil, convoca os alunos 

da Universidade de Taubaté – UNITAU a apresentarem propostas de projetos 

artístico-culturais voltados para expressão de suas habilidades artísticas visando 

valorizar o protagonismo acadêmico na Universidade de Taubaté na área de arte e 

cultura.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O presente Edital FUNAC 01/2016 é uma ação da FUNAC e tem a finalidade 

de desenvolver e fortalecer o campo das artes e da cultura entre os alunos da 

universidade, com ênfase no reconhecimento e na expressão de suas habilidades 

musicais, plásticas e dramáticas. 

 

1.2 O Edital FUNAC 01/2016 tem por finalidade contemplar três propostas de 

iniciativa de alunos da graduação, regularmente matriculados na universidade de 

Taubaté, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que serão executadas durante 

o Projeto UNITAU CULTURAL, no mês de setembro de 2016 

 

1.3 As propostas deverão ser apresentadas por meio da entrega de um projeto 

escrito e de uma apresentação oral a qual será realizada conforme o cronograma 

integrante deste Edital,  

 

 

2. OBJETIVOS:  

 

2.1 Contribuir para a formação artística, cultural, cidadã e crítica de estudantes 

que integram a educação superior mediante a sua participação no Projeto UNITAU 

CULTURAL. 

 

2.2  Apoiar financeiramente o desenvolvimento de iniciativas acadêmicas que 

contribuam para o desenvolvimento de ações nas áreas de arte e cultura no 

ambiente universitário, com ênfase na valorização da diversidade cultural. 
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2.3  Estimular e difundir a produção cultural e artística acadêmica em diálogo com 

a sociedade. 

 

 

3. CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÂO 

 

3.1 Poderão participar deste edital os alunos regularmente matriculados em um 

dos cursos de graduação da Universidade de Taubaté, mediante preenchimento de 

ficha de inscrição contendo: a) Título do Projeto/ Atividade Proposta; b) Resumo da 

Atividade com até 800 caracteres com espaço; c) Nome completo, Registro 

Acadêmico (RA), Curso e Série de todos os participantes da ação; d) indicação de 

um acadêmico para atuar como líder/ interlocutor da Equipe. 

 

3.2  A proposta poderá ser composta por membros não alunos, na qualidade de 

integrante convidado ou parceiro, desde que sejam minoria em sua composição. O 

integrante convidado ou parceiro deverá assinar termo de voluntariado, eximindo a 

FUNAC de quaisquer responsabilidades jurídicas ou trabalhistas, pois não 

pertencem ao quadro da Universidade de Taubaté. 

 

3.3  A proposta, constante de um projeto escrito e de uma apresentação oral, 

deverá contemplar pelo menos um dos seguintes Eixos Temáticos:  

 

a) Eixo: Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual: 

desenvolvimento de projetos ou atividades de estímulo à produção e à 

circulação da produção audiovisual que abordem a arte e/ou cultura. 

 

b) Eixo: Arte e Cultura Digitais: criação e/ou desenvolvimento de projetos 

voltados para: a) novas linguagens artísticas mediadas pelas novas 

tecnologias; b) jogos digitais; c) produção audiovisual interativa. 

 

c) Eixo: Diversidade Artística-Cultural: execução de atividades de promoção 

da diversidade das expressões culturais existentes no país, em especial na 

região do Vale do Paraíba, tais como: a) povos indígenas, quilombolas, povos 

de terreiro, povos ciganos, outros povos e comunidades tradicionais e 

minorias étnicas; b) crianças, adolescentes, jovens e idosos; e) pessoas com 

deficiência; f) negros; h) população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis 

– LGBT; i) pessoas em situação de rua; q) comunidades descendentes de 

imigrantes.  
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d) Eixo: Produção e Difusão das Artes e de Diferentes Linguagens 

Artísticas, promovendo e fortalecendo a produção, circulação e difusão da 

produção artística e cultural dos acadêmicos que compreendam 

manifestações como circo, teatro, dança, cinema, vídeo, TV, música, 

literatura, cordel, lendas, mitos, dramaturgia, contação de histórias, artes 

gráficas, pintura, desenho, fotografia, escultura, grafite, performance, 

intervenções urbanas e instalações. 

 

3.4 A Proposta escrita do Projeto ou Atividade deverá contemplar as seguintes 

etapas: 

 

a) Breve Descrição do contexto que deu origem ao Projeto ou à Atividade. 

 

b) Definição dos objetivos (o que se espera alcançar de geral e junto aos 

públicos específicos) e das metas (o que se espera alcançar em função de 

tempo e efeito).  

 

c) Definição dos Eixos Temáticos. 

 

d) Definição das Ações que serão realizadas; 

 

e) Indicação do acadêmico coordenador/ interlocutor e apresentação do 

currículo, bem como o nome, RA, curso e a série dos alunos envolvidos na 

ação. Indicação dos participantes externos e da apresentação do termo de 

voluntariado assinado. 

 

f) Orçamento demonstrando a aplicabilidade do recurso financeiro a ser 

repassado pela FUNAC, bem como de outras fontes, caso existam. 

 

g) Cronograma físico-financeiro. 

 

h) Avaliação: indicação de critérios para aferição do alcance dos objetivos e 

desenvolvimento das ações. 

 

3.5 A apresentação Oral da Proposta de Projeto deverá ser criativa, com duração 

de até 15 minutos e poderá fazer uso de projetor multimídia. A banca será 

constituída por 4 (quatro) pessoas, sendo 3 (três) professores e 1 (um) convidado 

externo da área da arte ou cultura. Após a exposição oral do projeto, a banca 
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examinadora fará perguntas ao (s) acadêmico (s) presente (s), procurando elucidar 

dúvidas ou aprofundar algum aspecto da proposta, num tempo de até de 5 minutos, 

totalizando 20 (vinte) minutos. 

 

3.6 A Banca examinadora, preliminarmente fará a análise e pontuação da 

Proposta Escrita do Projeto, publicando, na forma de Edital, o resultado daquelas 

propostas que atingiram no mínimo 5,0 (cinco) pontos. No edital constará apenas os 

termos “proposta aprovada para a fase de apresentação oral”, sendo omitida a 

pontuação atribuída na fase da proposta escrita. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÂO 

 

4.1   São critérios de julgamento das propostas apresentadas no Edital FUNAC 

01/2016: 

 

a) Atendimento a um ou mais eixos temáticos previstos neste Edital - Critério de 

caráter eliminatório. 

 

b) Proposta Escrita do Projeto: qualidade e coerência de objetivos, metas, 

metodologia, justificativa e cronogramas físico e financeiro – até 6,0 (seis) 

pontos, sendo permitido atribuir notas inteiras ou fracionadas em 0,5 (meio) 

ponto. 

 

c) Proposta Escrita do Projeto: envolvimento da proposta com a comunidade 

interna e externa da UNITAU – até 1,0 (um) ponto, sendo permitido atribuir 

notas inteiras ou fracionadas em 0,5 (meio) ponto. 

 

d) Proposta Escrita do Projeto: exequibilidade: capacidade de execução em 

função da viabilidade financeira – até 1,0 (um) ponto, sendo permitido atribuir 

notas inteiras ou fracionadas em 0,5 (meio) ponto. 

 

e) Apresentação Oral do Projeto: arguição e domínio do conteúdo – até 2,0 

(dois) pontos, sendo permitido atribuir notas inteiras ou fracionadas em 0,5 

(meio) ponto. 

 

4.2    A nota final, somadas as fases de análise da proposta e de apresentação oral, 

deverá totalizar até 10,0 (dez) pontos.  A classificação final dar-se-á por ordem 

decrescente dos pontos obtidos, respeitado o limite dos recursos orçamentários 

disponíveis. 
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4.3.  O julgamento e a classificação final das propostas são atos exclusivos da 

Banca Examinadora, que se reservam o direito de desclassificar as propostas em 

desacordo com este edital, notadamente com relação ao não atendimento do critério 

4.1, letra a) qual seja: atendimento a um ou mais eixos temáticos previstos neste 

Edital.  

 

4.4.  Em caso de empate na pontuação final serão considerados os seguintes 

critérios, obedecida a ordem de prioridade estabelecida: 

 

a) Proposta Escrita do Projeto: Exequibilidade: capacidade de execução em 

função da viabilidade financeira. 

 

b) Proposta Escrita do Projeto: qualidade e coerência de objetivos, metas, 

metodologia, justificativa e cronogramas físico e financeiro. 

 

c) Apresentação Oral do Projeto: arguição e domínio do conteúdo. 

 

d) Proposta Escrita do Projeto: envolvimento da proposta com a comunidade 

interna e externa da UNITAU 

 

 

5.      PREMIAÇÃO 

 

5.1.  No âmbito deste edital, serão contempladas e premiadas 3 (três) Projetos no 

valor de R$ 3.000,00, cada, observada a ordem decrescente de pontuação, 

conforme publicada em Edital. 

 

5.2.  A Direção da FUNAC, observada a qualidade dos Projetos propostos e 

avaliados e a sua disponibilidade financeira, poderá contemplar com recurso outras 

propostas desde que a ordem de pontuação seja obedecida, conforme publicada no 

Edital. 

 

 

6.      DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

6.1.   A proposta deverá ser preenchida em formulário específico para este Edital, 

que estará disponível nos sítios eletrônicos da FUNAC: unitau.funac@gmail.com. 

  

mailto:unitau.funac@gmail.com
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6.2.  As propostas deverão ser enviadas pelo Correio ou entregues e protocoladas 

até 31 de maio de 2016, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 

horas, no endereço abaixo: 

 

Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de 

Taubaté – FUNAC UNITAU 

Rua Expedicionário Ernesto Pereira,229 

CEP: 12.020 - 330 – Taubaté – SP 

 

6.3.  Eventuais esclarecimentos ou informações poderão ser obtidas, pessoalmente, 

no endereço acima ou pelo e-mail: unitau.funac@gmail.com. 

 

 

7.     CALENDÁRIO  

 

7.1.  Para fins do Edital FUNAC 01/2016, o cumprimento das etapas de seleção de 

propostas artístico cultural para alunos regularmente matriculados na Universidade 

de Taubaté obedecerá ao seguinte calendário: 

 

 

Etapas Data 

Prazo final para o envio de propostas 31 de maio 

Avaliação da Propostas Escritas de Projetos De 1 a 6 de junho 

Publicação do Edital com as Propostas Classificadas 

para Apresentação Oral 

7 de junho 

Prazo de Recurso 8 e 10 de junho 

Julgamento do Recurso 14 de junho 

Apresentação Oral 15 a 20 de junho 

Publicação do Resultado Final 22 de junho 

Prazo de Recurso 22 a 24 de junho 

Julgamento do Recurso 27 de junho 

mailto:unitau.funac@gmail.com
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Assinatura do Termo de Compromisso 2 de agosto 

Realização do Projeto no evento UNITAU Cultural Setembro  

 

 

9.     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1.  A inscrição do projeto implica prévia e integral concordância com as normas 

deste Edital. 

9.2.  O projeto deve ser realizado atendendo às características definidas por ocasião 

da inscrição. 

9.3.  Os documentos e demais materiais de inscrição dos projetos que não forem 

selecionados serão inutilizados. 

9.4.  Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Diretoria 

Executiva da FUNAC, podendo valer-se do Conselho de Curadores. 

 

Taubaté, 9 de maio de 2016. 

 

 

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade 
Diretor Presidente 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL FUNAC 01/2016 - UNITAU CULTURAL 

Título do Projeto/Proposta de Atividade: 

 

Resumo (até 800 caracteres): 

 

Contextualização: breve descrição do contexto que deu origem ao Projeto ou à 

Atividade. 

 

Definição dos objetivos (o que se espera alcançar de geral e junto aos públicos 

específicos) e das metas (o que se espera alcançar em função de tempo e efeito): 

 

 

Eixo (s) Temático (s): 

 

 

Ações que serão realizadas: 

 

 

 

Nome do aluno líder da equipe: R.A: Curso: Série: 

    

Apresentação do breve currículo do aluno líder: 

 

 

Nome do (s) Acadêmico (s) Participante (s): R.A: Curso: Série: 

    

    

Indicação do (s) participantes externos que atuarão como voluntariado que 

posteriormente assinarão termo de voluntariado, conforme quadro abaixo: 

Nome do (s) Participante (s) Externo (s): R.G.: CPF Telefone/ 

celular: 
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Orçamento demonstrando a aplicabilidade do recurso financeiro a ser repassado pela 

FUNAC, bem como indicação de outras fontes, caso existam, conforme quadro abaixo: 

Recurso Quantidade/ unidade Custo Unitário Custo 

Total 

    

    

Cronograma físico-financeiro: indicação da ação, data e desembolso de recurso 

financeiro, conforme quadro abaixo: 

Atividade dia/mês dia/mês dia/mês dia/mês dia/mês dia/mês dia/mês 

 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Avaliação: indicação de critérios qualitativos e quantitativos para aferição do alcance dos 

objetivos e desenvolvimento das ações: 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Assinatura do líder da equipe. 

 


