EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS, EXPOSIÇÕES E
APRESENTAÇÕES DA VI SEMANA DA CULTURA (SEMAC) DO IFRJ – CAMPUS
DUQUE DE CAXIAS

A Coordenação de Extensão (COEX) do Campus Duque de Caxias do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de suas
atribuições, torna público o presente regulamento para a submissão de Projetos de
Oficinas, Exposições e Apresentações da VI Semana da Cultura do IFRJ campus
Duque de Caxias.
1 DISPOSIÇÕES GERAIS
A Semana da Cultura – SEMAC, do campus Duque de Caxias, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, tem como proposta um
duplo papel: incentivar a presença de Arte e Cultura no ambiente escolar e promover
atividades corporais através da Gincana. Tais atividades visam integrar os alunos dos
diferentes níveis (médio, médio-técnico, PROEJA, graduação e pós-graduação) com
técnico-administrativos, professores e com a comunidade externa do IFRJ- Duque de
Caxias. Em 2019, a VI edição ocorrerá entre os dias 21 e 24 de outubro.
2 DA FINALIDADE
O objetivo desta chamada é orientar os proponentes (discentes, servidores e
comunidade externa) quanto à submissão de propostas a qualquer uma das
modalidades aceitas (oficinas, exposições e apresentações) para compor a
programação cultural do evento.

3 DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES PARA SUBMISSÃO
3.1 Oficinas
As oficinas - definidas como uma interação entre o proponente e o público, nas
quais haja construção coletiva do conhecimento, acompanhada ou não de material de
apoio - deverão ser oferecidas em horários pré-definidos conforme a Tabela 1, nos
três turnos, com duração de até 3h, podendo ocorrer em um ou mais dias.

Tabela 1: Horários em que acontecerão as oficinas
Turno

horário início

Manhã

10h00

Tarde

14h00

Noite

18h30

A submissão de oficinas deverá ser realizada via link disponível em:
https://forms.gle/kjPsiQ3gdr5yHMLc8.
Em caso de necessidade de horários alternativos aos propostos no edital,
caberá à Comissão Organizadora avaliar e deferir ou não a proposta.

3.2 Exposições
Poderão se inscrever nessa modalidade, mostras de materiais didáticos e/ou
de cunho artístico, cultural ou experimental que possam agregar cultura e
conhecimento aos visitantes.
As exposições poderão ocorrer em um ou mais dias e horários especificados
na Tabela 2 ou durante todo o evento (exposição permanente).
Tabela 2: Horários que acontecerão as exposições
Dia

horário exposição

21/ 10/19 (segunda-feira)

16h00 - 20h00

22/10/19 (terça-feira)

9h00 - 13h00

23/10/19 (quarta-feira)

13h00 - 17h00

24/10/2019 (quinta-feira)

9h00 - 13h00

Em caso de necessidade de horários alternativos aos propostos no edital,
caberá à Comissão Organizadora avaliar e deferir ou não a proposta.
A inscrição de exposições deverá ser realizada por meio de formulário
disponível no link: https://forms.gle/jPqQyXY97HdC4Bhq7.

3.3 Apresentações:
As apresentações deverão ser de cunho artístico-cultural (como canto, dança,
teatro, música, poesias...). Ocorrerão ao longo do dia 24 de outubro e aceitam-se
inscrições de discentes, servidores, funcionários terceirizados e comunidade externa.
Nas inscrições, deverá haver um resumo da apresentação, material e espaço
necessários. Contudo, é facultado à Comissão Organizadora solicitar mais
informações ou uma prévia da atividade a ser desenvolvida, bem como deferir ou não
o aceite da proposta.
As inscrições serão feitas pelo link: https://forms.gle/mGZGxv5JPYfvxgsc9

4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Do Procedimento para inscrição de proponentes
A inscrição dos proponentes será realizada por meio de preenchimento da ficha
de inscrição nos links abaixo, respeitando os prazos estabelecidos no cronograma,
item 5:

https://forms.gle/kjPsiQ3gdr5yHMLc8 OFICINAS
https://forms.gle/jPqQyXY97HdC4Bhq7 EXPOSIÇÕES
https://forms.gle/mGZGxv5JPYfvxgsc9 APRESENTAÇÕES

5 DO CRONOGRAMA
Eventos

Datas

Divulgação do edital para submissão de proposta

09/08/2019

Período de submissão (oficinas, exposições
e apresentações)

10/08 a 10/09/2019

Divulgação da programação da IX SEMAC

23/09/2019

Período de realização de oficinas e exposições
Período de realização das apresentações

21 a 24/10/2019
24/10/2019

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os projetos aprovados de Oficinas, Exposições e Apresentações
receberão certificados da COEX com o nome do responsável e carga horária da
atividade realizada na VI SEMAC.
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora da VI
SEMAC.
Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas através de contato pelo email: coex.cduc@ifrj.edu.br.
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